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  بسم هللا الرمحن الرحيم
م اإلنسان مامل يعلم، والصالة والسالم على النيب ، علّ احلمد هلل الذي عّلم ابلقلم

مث . إبحسان إىل يوم القيامة تبعهماألكرم، والرسول األعظم، وعلى آله وأصحابه ومن 
 ا بعد:أمّ 

، وجعله خامت   أن أرسل إليهم حممدا   على األمة اإلسالمية منة هللا تعاىل فإنّ 
 ,هأصحاب م النيب وقد علّ  .ل عليه قرآان  عربيا  غري ذي عوجاألنبياء واملرسلني، وأنز 

هم على إال وقد ترك والسالمليه الصالة فكان خري معلم، ومل ميت ع ,ههم يف الدينوفقّ 
  حمجة بيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك.

انوا مشاعل اهلدى، فك .من بعده راية العلم ونشر الدين مث محل الصحابة 
  .ومصابيح الدجى

، كانوا جنوما  زاهرة  .مجاعات من التابعني وقد تتلمذ على أيدي الصحابة 
وما زال أيخذ هذا العلم من كل  .كثريا ، مث نقلوه ملن بعدهمفتحملوا عن الصحابة فقها  

 (3) والشافعي (2) ومالك (1)وهم أبو حنيفة .ربعةاألعالم األه، حىت برز أئمة عدول   ف  خل  

                                                           

 وتويف. الرأي صاحب وهو .وائل بن بكر من ثعلبة بن هللا تيم لبين موىل اثبت بن النعمان هو (1)
/ 6)  الكربى الطبقات انظر .جعفر أيب خالفة يف هــــ150 سنة سبعني ابن وهو يف بغداد

 .(280/ 19) أمحد اإلمام لعلوم واجلامع (,284: ص) خياط بن خلليفة والطبقات(, 348
 حليف عامر أبو وكان, األصبحي عامر أيب بن مالك بن أنس بن مالك هللا عبد أبو هو (2)

 الفقهاء وجلة التابعني أتباع سادات من هــــ. وهو93 سنة ولد القرشي. هللا عبيد بن عثمان
/ 8) حامت أيب البن والتعديل اجلرح انظر. هــــ179 سنة مات .ابلسنن عنايته كثرت  ممن والصاحلني

 .(1992/ 3) واملفرتق واملتفق(, 223: ص) األمصار علماء ومشاهري(, 204
 عبد بن عبيد بن السائب بن شافع ابن عثمان بن العباس بن ادريس بن حممد هللا عبد أبو هو (3)

 وأقام ،هــــ199 سنة مصر قدم. االصل مكى. مناف عبد بن املطلب بن هاشم بن يزيد عبد
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خلق   ى أيدهممذاهبهم يف األمصار، وتتلمذ عل وقد انتشرت .رمحهم هللا مجيعا (1) وأمحد
وقد برع من أتباع املذاهب علماء أجالء، فألفوا  .كثري، وتناقلوا فقههم جيال  بعد جيل

املختصرات والشروحات، وقيدوا احلواشي واالستدراكات، واعتنوا ابلتأصيل والتفريع، 
تفاخر به أمم واالستدالل والتخريج، حىت أصبح لدى األمة تراث فقهي عظيم  

 األرض.
ف حيث ألّ ، هـ(859أبو الفتح حممد بن أيب بكر املراغي )ومن مجلة أولئك العلماء 

مجٌع وهو ( املشرع الروي شرح منهاج النووي) :مؤلفات جليلة، كان من أعظمها كتابه
وملا كان هذا الكتاب خمطوطا ، فقد حرصت أن تكون رساليت لنيل درجة  ملسائل الفقه.

هذا الكتاب وخدمته وإخراجه جزء من ( عبارة عن مشاركة يف حتقيق املاجستري) العاملية
كتاب قطع السرقة إىل هناية كتاب   بداية " كان نصييب منه. و لينتفع الناس به ؛إىل النور
 النذر".

ام هذا العلم ، وأن جيعلين من خدّ التوفيقو  اإلخالصوهللا أسأل أن يرزقين 
 ذلك والقادر عليه، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد. ه ولّ الشريف، إنّ 

 

                                                                                                                                                             

 ابن واتريخ(, 201/ 7) حامت أيب البن والتعديل اجلرح انظر. هـــ204 سنة توىف أن إىل هبا
 (.31/ 9) حبان البن والثقات(, 191/ 2) املصرى يونس

, هــــ164سنة  مبرو ولد. الشيباين أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد هللا عبد أبو هو (1)
 الزما فقيها متقنا حافظا كان  الغزاة. بعث يف والده كان  وقد رضيع، وهو بغداد إىل محل مث

 ابلسياط ضرب حىت هلل نفسه وبذل ,احملنة يف ثبت. الدائمة العبادة على مواظبا اخلفي للورع
 يف ببغداد وتويف. إليه يلتجأ وملجأ به يقتدى علما وجعله ,الكفر من هللا فعصمه, للقتل
 مسلم صحيح ورجال(, 68/ 2) حامت أيب البن والتعديل اجلرح انظر. هــــ241 سنة رجب

 (.597/ 2) احلديث علماء معرفة يف واإلرشاد(, 30/ 1)
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 :األمهية العلمية للموضوع
 تتجلى أمهيته العلمية يف النقاط التالية: 

 األول: مكانة الكتاب العلمية:
 املذهب علماء كتب  بني املراغي الفتح أبو العالمة فيه مجع كتاب  الروي املشرع أنّ  -

 للسبكي املنهاج شروح بني مجع فقد .(1)املقدمة يف بذلك وصرح قاطبة، الشافعي
 وحترير لألسنوي واملهمات للرافعي العزيز وفتح للنووي الطالبني وروضة واألسنوي

 جامع مشول كتاب  فالكتاب النقيب، البن الكفاية وخمتصر (2)يب زرعة الرازيأل الفتاوي
 .واحد كتاب  يف كبار  علماء آلراء

 (3)السخاويالثاين: من ميزة هذا الكتاب أنّه خمتصر جامع, وأبسلوب سهل. فلذا قال 
 .(4)ثناء  عليه: شرحه شرحا خمتصرا حسنا

 فكان, الشرعية العلوم يف الطويل الباع له كان  حيث, العلمية مؤلفها مكانة: الثالث
 .مفسرا أديبا حمداث أصوليا فقيها

                                                           

  /أ(.2/أ(, و)ب/ل6( انظر الكتب املذكورة يف نسخة األصل املعتمد )أ/ل1)
 قاضي, العراقي ابن الدين، ولّ  زرعة أبو املصري، الكردي احلسني بن الرحيم عبد بن أمحد هو (2)

 بعد هـ 824 سنة القضاء ول. هــــ826 سنة هبا وتويف هــــ762 سنة ابلقاهرة ولد. املصرية الداير
 واألسانيد السنن رواة يف التقييد ذيل انظر. الفتاوى حترير كتبه  من. سريته ومحدت البلقيين، اجلالل

: ص) احلفاظ طبقات وذيل(, 184: ص) احلفاظ طبقات بذيل األحلاظ وحلظ(, 332/ 1)
282.) 

 والتفسري ابحلديث وعامل حجة، مؤرخ, السخاوي الدين مشس حممد، بن الرمحن عبد بن حممد هو (3)
 سنة ابملدينة وتويف. هــــ831 سنة القاهرة يف ولد. مصر قرى من سخا من أصله. واألدب

 املئة أبعيان السائرة والكواكب(, 152: ص) األعيان أعيان يف العقيان نظم انظر. هـــــ902
 .(184/ 2) السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع والبدر(, 53/ 1) العاشرة

 (.7/164(, والضوء الالمع )2/457( انظر التحفة اللطيفة )4)
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 :التالية األمور يف يتجلى وذلك. الكتاب شرح يف منهجه حسن: الرابع
 . والسنة الكتاب من األدلة بذكر اعتناؤه – 1 

 .عليها العلماء حكم ونقل أخرجها من إىل االحاديث نسبة – 2
  .الشافعية أئمة أقوال نقل – 3
 .املسائل على مهمة تنبيهات ذكر – 4
 .الغريب من األلفاظ بتعريف اعتناؤه – 5
 .عليها اعتمد املصادر اليت ذكر -6

 :الشافعية أئمة بني للنووي الطالبني منهاج منزلة: اخلامس
 ابحلفظ عليه عكفوا حيث الشافعي الفقه يف املعتمدة املتون من املنهاج كتاب  يعترب

 عمدة الرافعي لإلمام احملرر هو الذي املنهاج أصل أن كما  والتلخيص والشرح والتدريس
 .املذهب يف

 :أسباب اختيار الكتاب
 :يلي فيما الكتاب من اجلزء هذا ودراسة لتحقيق اختياري أسباب وتتلخص

 .منه االستفادة تتم حىت وإخراجه، املخطوط اإلسالمي الرتاث خدمة يف املسامهة  -1
 علماء كلمة  وأمجعت عالية، مكانة انل وقد الطالبني, ملنهاج شرح الكتاب هذا أن  -2

 .عليه االعتماد على الشافعية
 .بيانه سبق كما  الشافعية، علماء أكابر من وعامل إمام الكتاب هذا مؤلف أن  -3

 :الدراسات السابقة
 من مجع حتقيقه املراد اجلزء قبل فيما الكتاب هذا حتقيق على للعمل سبقين قد

 :وهم الزمالء األجالء,
 .النقد زكاة ابب هناية إىل الكتاب أول من التميمي، سعد بن العزيز عبد   -1
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 إىل والتجارة والركاز املعدن زكاة ابب بداية من العقيل، عبدالرمحن بن عبداإلله  -2
 . العارية كتاب  هناية

 اخليار ابب هناية إىل الغصب كتاب  بداية من املطريي، عبدهللا بن العال عبد -3
 .العبد ونكاح واإلعفاف

 .القذف حد كتاب  هناية إىل الصداق كتاب  بداية من الساعدي، عبدهللا بن أمحد -4

 خطة البحث : قد قسمت البحث إىل قسمني، وفهارس:
 * قسم الدراسة. 
 * قسم التحقيق. 
 * الفهارس الفنية.

 أوالً : قسم الدراسة: 
 و يشتمل على مقدمة، ومبحثني : 

 املقدمة : وتشتمل على: 
 االفتتاحية. -1
 األمهية العلمية للموضوع.  -2
 أسباب اختيار املوضوع.  -3
 الدراسات السابقة.  -4
 خطة البحث. -5
 منهج البحث.  -6

 



 المقدمة

 

 9 

املبحث األول: التعريف ابملؤلف )العالمة أيب الفتح حممد بن أيب بكر املراغي 
 هـ(:859)ت

 ويتضمن مخسة مطالب: 
 املطلب األول : امسه ونسبه ومولده ووفاته.
 املطلب الثاين : نشأته وحياته وطلبه للعلم.

 املطلب الثالث : شيوخه وتالميذه.
 املطلب الرابع : مؤلفاته.

 املطلب اخلامس : عقيدته ومذهبه الفقهي.

 رح منهاج النووي(: املبحث الثاين :  التعريف ابلكتاب )املشرع الروي ش
 ويتضمن ستة مطالب:

 املطلب األول : التعريف ابلكتاب املشروح . 
 املطلب الثاين : التعريف ابلشرح وبيان منهجه . 

 املطلب الثالث : حتقيق اسم الكتاب.
 املطلب الرابع :  حماسن الكتاب. 

 املطلب اخلامس : ملحوظات على الكتاب.
 املطلب السادس: مصادر الشرح.

: وحيتوي النص احملقق وهو من أول كتاب قطع السرقة إىل هناية  ينيًا : قسم التحقيقاث
( لوحا, ويقع من 41كتاب النذر، من نسخة جامعة )ليدن( ب"هولندا". ويقع يف )

 ( لوحا.71( لوحا, ويقع من النسخة اإلماراتية يف )58النسخة الرتكية يف )
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 يلي: اثلثاً : الفهارس الفنية، وحتتوي على ما
 فهرس اآلايت القرآنية. -
 فهرس األحاديث النبوية. -
 فهرس اآلاثر. -
 فهرس األعالم . -
 فهرس األماكن والبلدان. -
 فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية -
 فهرس املصادر واملراجع. -
 فهرس املوضوعات. -

 :منهج البحث
 ، فهو كالتال: التحقيقأما املنهج الذي انتهجت يف 

ها نسخة جامعة )ليدن( هبولندا أصال ، ألهنا أقدم النسخ املوجودة ونسخ   اختيار -1
فإن حصل سقط  حسب القواعد اإلمالئية احلديثة، مث املقارنة مع النسختني األخريني،

، وما [   ]من النسخ األخرى، وأضعه بني معقوفتني هكذا  يف األصل فإين أكملته
 ه بني معقوفتني هكذا )   (, وأشرت، واضعا  إايخبطئه يف األصل فإين صوبتهجزمت 

 لذلك يف احلاشية. 
الفروق اليسرية بني النسخ واليت ال أتثري يف إغفاهلا، كزايدة حرف أو  ما ذكرت -2

 حذفه، وحنو ذلك مما ال يتغري معه معىن الكالم.
ووضع املنت أعلى الشرح، مع  ,طهوذلك بتغليظ خ ,متييز املنت املشروح عن الشرح -3

 االستعانة بنسخة املنت )منهاج الطالبني( املطبوع، حىت يتميز الشرح من املنت. 
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كتابة آايت القرآن الكرمي ابلرسم العثماين، مع عزوها إىل مواضعها يف املصحف   -4
 بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف احلاشية.

أحدمها اكتفيت حلديث يف الصحيحني أو ختريج األحاديث النبوية، فإن كان ا -5
من مظانه يف كتب احلديث األخرى، مبينا  حكم  أهل االختصاص  بذلك، وإال خّرجته

فيه حكما من أهل الفن فإين  فيه، معتمدا  على الكتب املختصة يف ذلك. وما مل أجد
 فيه مستعينا ابهلل, مث ابالستشارة من العلماء وطالب العلم. اجتهدت

 ق اآلاثر من مظاهنا ما أمكن.توثي -6
توثيق األقوال والرواايت اليت ذكرها املؤلف، وذلك ابلرجوع إىل املصادر األصيلة  -7

 واملعتمدة يف املذهب.
وإذا ذكر وجها   األرجح منهما يف املذهب، نت  ذكر املؤلف قولني أو وجهني بيّ  إذا -8

 بينا  املعتمد منها يف املذهب.الوجه اآلخر أو الوجوه الباقية، م واحدا  فأان بينت
 شرح األلفاظ الغريبة، واملصطلحات العلمية. -9

 التعليق على املسائل اليت أرى حاجتها للتوضيح. -10
 الرتمجة ابختصار لألعالم الواردة أمساؤهم يف املخطوط. -11
 التعريف ابألماكن، والبلدان اليت ذكرها الشارح. -12
 الالزمة للبحث حسب ما ورد يف اخلطة.وضع الفهارس الفنية  -13
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 املبحث األول
 هــ(.859)ت التعريف ابملؤلف العالمِة حممد بن أيب بكر املراغي

 ويتضمن مخسة مطالب.
 :ووفاتهاملطلب األول: امسه ونسبه ومولده 

ْبن َأىب مد بن يونس َسْْي بن عمر بن حممد بن َأىب بكر بن الْ هو اإلمام الفقيه حم
اْلَفخر عبد الرَّْْحَن بن جنم بن طولون القرشي العثماين املراغي. وقيل: بْي جنم وطولون: عبد 

. ومنهم من جعل بعد عمر: بدل )حممد بن يونس ابن أيب الفخر( )عبد الرْحن بن (1)الوهاب
 .(2)أيب العز( 

ُولد اإلمام املراغي سنة أربع وستْي وسبعمائة، يف مدينة املصطفى 
. وقيل: يف (3)

َلة اْْلََحد, سادس عشر اْلمحرم سنة (4) هــــ775أواخر سنة  َكَّة لَيـْ  .(5)هـــ 859. وتويف ِبم

 :املطلب الثاين: نشأته وحياته وطلبه للعلم
ولد اإلمام املراغي ابملدينة ونشأ هبا. وتزوج من ابنة الفقيه القاضي انصر الدين بن 

. وكان عاملا فاضال، ماهرا، مسع على مجاعة. وكان عايل السند، (6)امليلق. ومل أقف على امسها
ا، ديرنا، جمر احملاسن, أصوليا, وحنواي. وتقدم يف العلوم وخصوصا الفقه. وكان منذ صغره  خّير

حيفظ املتون العلمية، كاملنهاج، وألفية بن مالك. وعرض على عدد من العلماء من شيوخ بلده، 
والقادمْي على املدينة من علماء مصر والشام، وعمره مل يتجاوز الثانية عشرة، بل عرض كذلك 

                                                           

 (.2/453(، والتحفة اللطيفة )1/464( انظر ذيل التقييد )1)
 (.2/453( انظر التحفة اللطيفة )2)
 (.181(, وأعالم املكيْي )ص2/146(، والبدر الطالع )2/453( انظر التحفة اللطيفة )3)
 (.2/146( انظر البدر الطالع )4)
 (.181(, وأعالم املكيْي )ص2/147(، والبدر الطالع )2/454انظر التحفة اللطيفة )( 5)
 ( انظر املصادر السابقة.6)



المؤلفالتعريف ب                                                          القسم الدراسي   

 

 15 

. مث ملا بلغ الرابعة عشرة من عمره، (1)كأْحد بن حممد بن عبد املعطي املالكيعلى أهل مكة  
سافر إىل الداير املصرية، وعرض على عدد من العلماء هناك. وكان يف صغره قد أجازه عدد 
من العلماء خالل عرضه عليهم، منهم: اْلنباسي, والسراج البلقيين, وابن امللقن, والكمال 

الافظ زين الدين العراقي، ومسع على اجملد الشّيازي. وفد مرة إىل اليمن  . وأخذ من(2)الدمّيي
وتتلمذ عليه بعد سنة عشر ومثامنائة أبايم السلطان الناصر, فأحسن إليه, وقلرده ِبا حيق له, 

, وقرؤوا عليه. وكانت إقامته ِبدينة زبيد, مث مدينة تعز, فوقف هبما أايما, مث رجع إىل خلق كثّي
استوطن مكة املشرفة. وأجاز له أكابر من حمالت خمتلفة. وأتقن مجلة من الديث  بلده, مث

وغريب الرواية، ودرَّس ِبكة واملدينة، وحدَّث ابْلمهات وغّيها. وغلب عليه االنقطاع عن 
 .(3)رْحه هللا-الناس والتخلي والعزلة، ولزم البيت حىت مات ِبكة 

 (:املطلب الثالث )شيوخه وتالميذه
 تتلمذ العالمة املراغي على يد عدة من العلماء, منهم: أوال: شيوخه:

 .(4)هــــــ( 781أبو طلحة حممد بن علي بن يوسف الدمياطي الراوي )ت  (1
 .(5)هــــ(  787حممد بن حممد بن حيىي بن سامل السين )ت  (2
 .(6)هـــ( 789(     عبد الواحد بن عمر بن عباد املالكي اتج الدين بن اجلرار )ت 3
 

                                                           

 (.2/147( انظر البدر الطالع )1)
 (.181(, وأعالم املكيْي )ص2/454( انظر التحفة اللطيفة )2)

حاء اليمن )ص (, وطبقات صل147/ 2(, والبدر الطالع )140-139(  انظر نظم العقيان )ص (3
 (.9/108(, ومعجم املؤلفْي )431/ 5(, ونيل اْلمل يف ذيل الدول )342

 (.164/ 7(  انظر الضوء الالمع )(4
 .(1/181أعالم املكيْي  )(  انظر (5
 .املصدر السابق(  انظر (6
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 .(1)هـــ(790(  إبراهيم بن حممد بن عبد الرحيم اللَّْخممي، مجال الدين اَْلْمُيوطي )ت 4
 .(2)هـــ( 793(  مجال الدين بن ظهّية املكي الشافعي )ت 5
 .(3)هــــ(797الكومي املصري الشافعي )ت  (  عمر بن حممد بن أيب بكر سراج الدين6
مة إبراهيم ْبن أيب اْلقاسم ْبن فـَْرحون اْليَـْعُمرمير )ت 7  .(4)هـــــ(  799(  العالَّ
 .(5)هـــ( 799( عبد الرْحن بن أْحد بن مبارك أبو الفرج، املعروف اببن الشيخة )ت 8
 .(6)هـــــ( 802(  سليط بن اثبت بن وقش اْلنصاري )ت 9

 .(7)هـــ(  802(  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اْلبناسي  )ت 10
 .(8)هــــــ(803فاطمة بنت حممد بن عبد اهلادي املقدسية الصالية )ت  (11
 .(9)هـ( 804سراج الدين عمر بن علي بن أْحد الشافعي املصري )ت  (12
 .(10)ـ(هـــ 805عمر بن رسالن بن نصّي املعروف ابن امللقن البلقيين )ت (13
 .(11)هــــ( 806الافظ زين الدين عبد الرحيم بن السْي العراقي )ت  (14

                                                           

 .(1/181أعالم املكيْي  )(  انظر (1
 (.181(, وأعالم املكيْي )ص163/ 7انظر الضوء الالمع ) ( (2
 (.252/ 2انظر ذيل التقييد )  ((3
 (.6/ 1(, ومواهب اجلليل )181انظر أعالم املكيْي )ص ( (4
 (.163/ 7انظر الضوء الالمع )  ((5
 (.416/ 1انظر التحفة اللطيفة ) ( (6
 .(1/181أعالم املكيْي )انظر  ( (7
 (.390/ 2انظر ذيل التقييد )  ((8
 (.139انظر نظم العقيان )ص   ((9

 (.140انظر نظم العقيان )ص  ( (10
 (.43(, ورسالة املسلسالت )ص 181انظر أعالم املكيْي )ص  ((11
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 .(1)هــــ(806إمساعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد اهلامشي الزبيدي )ت  (15
 .(2)هـ(  807علي بن أيب بكر، ابن حجر اهليثمي )ت  (16
 .(3)ــ( هـ808حممد بن موسى بن عيسى بن علي، كمال الدين الدمّيي )ت  (17
 .(4)هــــــ(  809علي بن أيب بكر بن خليفة أبو السن اهلمداين اليماين )ت  (18
 .(5)هـــــ( 816(  والد الشيخ, زين الدين أبو بكر بن السْي أبو الفخر املراغي )ت 19
 .(6)هـــــ(  817حممد بن يعقوب الشّيازي الفّيوز آابدي صاحب القاموس )ت (20
 .(7)هــــ(  825نفيس الدين سليمان بن ابراهيم العلوي اليمين )ت  (21

 على يديه جهابذة من اهل العلم والفن, منهم: وتتلمذ اثنيا: تالميذه:
ر )ت  1  .(8)هـــــ( 865(  أم اْلَُسْْي بنت حُمَمَّد بن عبد هللا اْلُقْسَطاَلينم
 .(9)هــــ( 866(  شيخ اإلسالم أبو إسحاق إبراهيم التازي )ت 2
ي )ت 3  .(10)هـــــ( 882(  عبد الررحيم بن َأْْحد بن أيب بكر بن عبد هللا بن ظهّية اْلقرشم
 

                                                           

 (.55انظر رسالة املسلسالت )ص ( (1
 (.423انظر التاج املكلل )ص   ((2
 انظر املصدر السابق. ( (3
 (.164/ 7انظر الضوء الالمع ) ( (4
 (.342(, وطبقات صلحاء اليمن )ص 147/ 2انظر البدر الطالع ) ( (5
 (.423انظر التاج املكلل )ص  ( (6
 (.473انظر صلة اخللف ِبوصول السلف )ص  ( (7
 (.142/ 12انظر الضوء الالمع )  ((8
 (.90/ 1انظر فهرس الفهارس ) ( (9

 (.167/ 4انظر الضوء الالمع ) ( (10
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 .(1)هـ(  885(  عالء الدين أبو السن علي بن سليمان املرداوي )ت 4
 .(2)هـ(902حممد السخاوي )ت (  مشس الدين أبو اخلّي حممد بن عبد الرْحن بن 5
 .(3)هــــ( 893(  حُمَمَّد اْلَكَمال أَبُو اْلفضل بن اْلَفخر أيب بكر )ت 6
 .(4)هـ( 893(  حيىي بن أىب بكر بن حممد بن حيىي العامري الرضي )ت 7
 .(5)هــــ( 894حممد بن حممد بن عبد هللا اخليضري )ت (  8
 .(6)هـ(  906اببن أيب شريف )ت  (  كمال الدين حممد بن حممد املعروف9

 .(7)هـــــ( 923إبراهيم بن حُمَمَّد بن َأىب بكر بن علي بن َمْسُعود بن رضَوان )ت (10
 .(8)هــــ( 926شيخ اإلسالم زكراي بن حممد اْلنصاري )ت  (11
 .(9)هــــــــــ(  933كمال الدين حممد بن ْحزة السيين )ت  (12
 .(10)هــ( 838العزيز بن عبد اللطيف، املعروف اببن زايد )مولود عزر الدرين عبد  (13

 

 
                                                           

 (.30انظر حترير املنقول وهتذيب علم اْلصول )ص  ( (1
 (.51انظر البلدانيات للسخاوي )ص  ( (2
 (.38/ 9انظر الضوء الالمع ) ( (3
 (.59/ 1انظر هبجة احملافل وبغية اْلماثل ) ( (4
 (.52انظر صلة اخللف ِبوصول السلف )ص  ( (5
 (.339/ 3فقهية الكويتية )انظر املوسوعة ال ( (6
 (.26/ 1انظر البدر الطالع ) ( (7
 (.1478/ 3انظر الفتح الرابين من فتاوى اإلمام الشوكاين ) ( (8
 (.277انظر صلة اخللف ِبوصول السلف )ص   ((9
 (.144/ 10( انظر شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )10)
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 :املطلب الرابع: مؤلفاته
 بعد البحث والتحري وقفت على كتابْي لإلمام املراغي رْحه هللا:

 املشرع الروي يف شرح منهاج النووي. (1
وهو خمتصر فتح الباري البن حجر رْحه هللا. وال  (1)تلخيص أيب الفتح ملقاصد الفتح (2

ورقة /  47, عدد االوراق: القطعة االوىل:  Ms. or. 340زال خمطوطا, رقم املخطوط:  
 ورقة , الالة: انقص, مصدر املخطوط: مكتبة جامعة اليبزيك / املانيا. 39القطعة الثانية 

 :املطلب اخلامس: مذهبه الفقهي والعقدي
وأما ما  .(2)وكان الشيخ يف الفقه على مذهب الشافعي كما ذكر ذلك كل من ترجم له

ذ عليه طريقة حتسْي الظن . وهذا هنج شيخه إمساعيل (4)اببن عريب (3)يتعلق بعقيدته فقد ُأخم
وألبسه اخلرقة, وأخذ عنه التصوف. وكذا صحب الشهاب  به, الذي صحبه, واتدرب (5)اجلربيت

                                                           

(, 617/ 2(, وفهرس الفهارس )140اْلعيان )ص ( انظر مراجع الكتابْي يف نظم العقيان يف أعيان 1)
 (.181(, وأعالم املكيْي )ص 1875/ 2وكشف الظنون )

 (.2/146(, والبدر الطالع )1/311(, واجلواهر والدرر )7/161( انظر الضوء الالمع )2)
 (.3/538( انظر التحفة اللطيفة )3)
( هو حممد بن علي بن حممد بن عريب الامتي الطائي اْلندلسي, شيخ الصوفية. ولد ِبرسية سنة 4)

هـ. انظر سّي أعالم 638هـــ. من مؤلفاته "الفتوحات املكية" و "فصوص الكم". وتويف سنة 560
 (.2/640(, واتريخ أربل )6/629(, وميزان االعتدال )23/48النبالء )

اهيم بن عبدالصمد اهلامشي العقيلي اجلربيت مث الزبيدي الشافعي ْلهل زبيد فيه ( هو إمساعيل بن إبر 5)
اعتقاد زائد على الوصف كان مغرماً ابلرقص والسماع داعية ملقال ابن عريب يوايل عليها ويعادي عليها 

 (.1/139(, والبدر الطالع )2/282هـ. انظر الضوء الالمع )806هـ. وتويف سنة 722ولد سنة 
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بعد  (2). انتقل إىل مكة, وويل هبا مشيخة التصوف ابخلانقاه الزمامية(1) أْحد بن أيب بكر الرداد
 .(3)هــ, مث مشيخة الصوفية ابجلمالية850موت شيخها أْحد الواعظ سنة 

عاش املؤلف يف حقبة غلب على العلماء فيها لوث املذهب االشعري, وغربة مذهب 
ن به. ولقلة املصادر اليت ميكن وتالميذه واملتأثري (4)السلف إال عند قلة من العلماء كابن تيمية

الكشف هبا عن مدى أتثر الشيخ هبذا املذهب, فيصعب اجلزم, ولكن هناك قرائن تقوري القول 
 بتأثره ِبذهب اْلشاعرة كما هو الغالب على علماء أهل زمانه, وهي كالتايل:

ان أن القرينة اْلوىل: قوله: "أما الثواب والعقاب فمصائر الغادايت, فكما ال يصح عند
.  وهذه (5)يقال: مل خلق هللا االحرتاق عقيب مماسة النار ومل حيصل ابتداًء؟ فكذا هاهنا"

القضية يسميها اْلشاعرة "ابلعادة" وهي تعين أنره ال شيء يؤثر يف شيء, وال علة تؤثر يف 

                                                           

هــ ِبكة 748أْحد بن أيب بكر بن حممد البكري التيمي القرشي شهاب الدين بن الرداد ولد سنة  ( هو1)
ونشأ فيها, دخل اليمن فأقام يف زبيد, قال السخاوي: غلب عليه امليل إىل تصوف الفالسفة فأفسد 

واهر والدرر (, واجل153هــ. انظر بغية امللتمس )ص 821عقائد أهل زبيد إال ما شاء هللا. وتويف سنة 
 (.5/309(, والضوء الالمع )3/1074)

هـ من املسجد الرام, وجعل هبا خالوي 797( نسبة إىل الطواشي خشقدم الزمام الذي أنشأها عام 2)
 (.35يسكنها الفقراء. انظر عناية املسلمْي ابلوقف لعبد الوهاب )ص 

يوسف. قال الشيخ عبد القادر الدمشقي: ( املدرسة اجلمالية بسفح قاسيون. واقفها اْلمّي مجال الدين 3)
(, 374/ 1"ومل أقف له على ترمجة وال وقفت هلا على وقف". انظر الدارس يف اتريخ املدارس )

 (.159ومنادمة اْلطالل )ص
هـ 661( أبو العباس شيخ اإلسالم أْحد بن عبد الليم املعروف اببن تيمية الراين. ولد يف حران عام 4)

فىت وهو ابن تسع عشرة سنة قضى حياته يف الفتوى والتدريس والتأليف واجلهاد, إمام جمتهد ألف أ
هــ. انظر املعجم املختص ابحملدثْي 728يف سبيل إظهار الق وبيانه. وتويف سنة  –رْحه هللا  -ابتلي 
 (.1/74(, وفوات الوفيات )15/49(, واتريخ اإلسالم )80)ص

 /ب(.25/ل2, ابب اجلريد على القرب )( انظر تلخيص أيب الفتح ملقاصد الفتح5)
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ا هو عاد ة وإلف معلوهلا, فالنار مثاًل ليس هلا أثر يف االحرتاق, وما يراه الناس من إحراق إمنر
 . (1)فقط, وليس انشئاً عن علٍة يف النار, وهللا اخلالق له ابطراد

ما وافق فيه ابن حجر  (2)نقُله يف اختصاره لفتح الباري عن ابن حجر -القرينة الثانية:
 مذهب اْلشاعرة دون أن يتعقبه بنقد وال بيان ملذهب السلف.

يه بصحة العقيدة, والسخاوي أشعري, فهذه قرينة القرينة الثالثة: ثناء السخاوي عل
على موافقته له يف عقيدته حيث قال عنه: كان حسن االعتقاد يف املنسوبْي للصالح, سالكاً 

 .(4)يف حتسْي الظن اببن عريب, مع صحة عقيدته (3)طريق شيخه
 

                                                           

 (.3/461(, ومدارج السالكْي )316(, وشفاء العليل )2/119( انظر جمموع الفتاوى )1)
( هو الافظ شهاب الدين أبو الفضل, أْحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أْحد 2)

هــ. 773افعي, ولد ابلقاهرة عام بن حجر بن أْحد الكناين العسقالين اْلصل, مث املصري, مث الش
هــ 852إمام من أئمة الديث, وعمدة يف التصحيح والتضعيف, صاحب حفظ واسع, وتويف هبا عام 

 (.1/45(, ونظم العقيان )1/352(, وذيل التقييد )1/66"انظر هتذيب الكمال يف أمساء الرجال )
 .فه آنفا. مر تعري( هو إمساعيل بن ابراهيم بن عبد الصمد اجلربيت3)
 (.3/538( انظر التحفة اللطيفة )4)
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املبحث الثاين :  التعريف ابلكتاب )املشرع الروي شرح منهاج 
 النووي(: 

 ويتضمن ستة مطالب:
 املطلب األول: التعريف ابلكتاب املشروح . 

 املطلب الثاين: التعريف ابلشرح وبيان منهجه. 
 حتقيق اسم الكتاب.املطلب الثالث: 

 املطلب الرابع:  حماسن الكتاب. 
 املطلب اخلامس: ملحوظات على الكتاب.

 املطلب السادس: مصادر الشرح.
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 (:املبحث الثاين:  التعريف ابلكتاب )املشرع الروي شرح منهاج النووي 
 ويتضمن ستة مطالب:

 .التعريف ابلكتاب املشروح أي منهاج الطالبنياملطلب األول: 
, ومنزلته عند فقهاء قيمته العلمية :وسيكون التعريف به يف ثالث نقاط

 الشافعية, ومنهج اإلمام النووي يف أتليفه.
: إن كتاب منهاج الطالبني وعمدة املفتني قد اهتم به العلماء العلمية تهقيم  -أ

 ,وموضٍح له ومدقٍق عليه ,والطالب من الشافعية اهتمامًا ابلغًا ما بني شارٍح وخمتصرٍ 
 .(1)"املنهاجيفسمي بـ" ,حىت لقتب به بعضهم ,وانظٍم له وحافظٍ  ,شٍت ومنكت  عليهومُ 

كتاب منهاج الطالبني هو كتاب يُعترب واسطة عقد النتظام   وال عجب من ذلك، إذ إنت 
بني املطوالت واملختصرات، ومؤلفه هو الذي اشتهرت جاللته ومكانته بني العلماء 

وهو اإلمام العالمة اجملتهد ميي  ,والفقهاء واحملدثني املتقنني احملررين للمذهب الشافعي
وكتابه املنهاج قد اختصره من كتاب (. 676الدين أيب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت

 -ه(، وهذان العاملان 623الكرمي بن ممد الرافعي )ت "احملرر" لإلمام أيب القاسم عبد
، مث إن اإلمام الرافعي قد حرر احملرر من (2)مها مققا املذهب الشافعي -الرافعي والنووي

اختصر كتابه هذا  ، والغزايل قد(ه505"الوجيز" حلجة اإلسالم أيب حامد الغزايل )ت

                                                           

الشافعي املعروف بـ " سبط  ( من العلماء الذين لقبوا ابملنهاجي: ممد بن عبدالرحيم املنهاجي1)
ه" ، 915ه(، وزين الدين عبدالقادر املنهاجي املتوىف سنة "836ابن اللبان" املتوىف سنة )

(، 2/206وأمحد بن ممد احلكري املصري الشافعي املنهاجي وغريهم . انظر الضوء الالمع )
 (.10/102( و)9/316وشذرات الذهب )

عالم من الشافعية على أن املعتمد ما اتفق عليه الشيخان، ( لقد حصل االتفاق بني األئمة األ2)
فإن اختلفا .. فاملعتمد ما قاله النووي ، فإن وجد للرافعي ترجيح دون النووي ، فهو املعتمد، 
ومل هذا مامل جيمع املتأخرون على أن ما قالوه سهو ، وإال فاملعتمد حينئٍذ ما رجتحه 

 (.153األصوليني للحفناوي )صاملتأخرون. انظر مصطلحات الفقهاء و 
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، والوسيط أيضًا خمتصر من "البسيط" للغزايل أيضاً، والغزايل قد "من كتابه "الوسيط
اختصر البسيط من كتاب "هناية املطلب يف دراية املذهب" إلمام احلرمني عبدامللك 

 ، ولقد خلتص اجلويين كتابه هذا من كتب اإلمام الشافعي(ه478اجلويين )ت
 ".(1)املزينمالء" و"املسند" و"خمتصر : "األم" و"اإل(ه204)

: "وهللا لو استقبل  من (2) ممد ابن عبد هللا بن مالك اجلياينفقد قال فيه 
 .(3)عمري ما استدبرت حلفظته". وأثىن على حسن اختصاره، وعذوبة ألفاظه

: "كتاب املنهاج من مل تسمح مبثله القرائح، ومل تطمح (4)الرمليوقال العالمة 
وأتى فيه ابلعجب العجاب، وأبرز  ,إىل النسج على منواله املطامح، هبر به األلباب
نه حبسن الرتصيع وزيت  ,أبدع فيه التأليفو خمبآت املسائل بيض الوجوه كرمية األحساب، 

ب املقاصد البعيدة ابألقوال الغزيرة ابأللفاظ الوجيزة، وقرت والرتصيف، وأودعه املعاين 

                                                           

. وهو  (1) هو إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، أبو إبراهيم املزين املصري, صاحب اإلمام الشافعيت
هــــ. من كتبه: 264هــــ. وتويف يف رمضان مبصر سنة 175إمام الشافعيني. ولد سنة 

الشافعيت يف قوة حجته: لو "املختصر" و"الرتغيب يف العلم". نسبته إىل مزينة من مضر. قال 
(, واإلرشاد يف معرفة علماء احلديث 1/44انظر الشيطان لغلبة. انظر اتريخ ابن يونس )

 (.1/97(, وطبقات الفقهاء للشريازي )1/429)
هـــــ. وصرف  600هو ممد بُن عبد هللا بن مالك الطائيُّ. ولد جبيان, قرية يف األندلس سنة  (2)

يشيعه ابن خلكان إىل بيته تعظيًما له. وكان  الغايَة.العرب حىت بلغ فيه مهته إىل اتقان لسان 
أكثَر ما يستشهد ابلقرآن، فإن كان ما فيه شاهد، عدَل إىل احلديث، فإن مل يكن فيه شيء، 

هـــــ. انظر 672عدل إىل أشعار العرب. وله "إعراب مشكل البخاري"، تويف بدمشق سنة 
 (.234/ 10جم املؤلفني )(, ومع162التاج املكلل )ص: 

 (.59( انظر حتفة الطالبني البن العطار )ص 3)
د بن مَحمزَة امللقب مشس الدتين بن شَهاب الدتين الرملي املتوىف املصري 4) ( هو ممد بن َأمحم

هـــ. َوذهب مجَاَعة من المعلَماء اىل أَنه  919االنصاري الشهري ابلشافعي الصَِّغري. ولد سنة 
(, والبدر الطالع 3/342هــــ. انظر خالصة األثر )1004رن المَعاِشر. تويف سنة ُُمَدد المق

(2/102-103.) 
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السديدة، فهو يساجل املطوالت على صغر حجمه، ويباهل املختصرات بغزارة علمه، 
 .(1)ويطلع كالقمر سناء ويشرق كالشمس هبجة وضياء"

: "ومن جاللة هذا الكتاب أن الشيخ اتج الدين بن عنه (2)السيوطيوقال 
 .(3)"الفركاح كتب عليه تصحيحاً وهو يف مرتبة شيوخ الشيخ ميي الدين

ولذلك فإنت  .(4): "هو عمدة الطالبني واملدرسني واملفتني "السيوطيوقال 
فلذلك ال  الشافعي.لكتابه هذا منزلة كربى, ودرجة عالية من بني الكتب يف املذهب 

يعرف يف كتب الشافعية الفقهية كتااًب حظي مبثل هذه العناية اليت حظي هبا منهاج 
سيأيت ذكره عند منزلة املنهاج كما   -فقد كثر صنيع العلماء على هذا الكتاب  .الطالبني

إذ جتاوزت هذه األعمال والصنائع ثالثًة وسبعني ومائًة من العدد   -عند فقهاء الشافعية
وهذا يدل على عظيم منزلة هذا الكتاب والقبول الذي  .(5)عبدهللا احلبشيكما ذكر 

جعله هللا له إال أنته مع هذه املنزلة الكربى والعناية الفائقة من العلماء, فإنته ليس الكتاب 
، ولكنته يعترب من الكتب احملررة للمذهب, (6)املقدتم من كتب النووي عند التعارض

يت اعتمدها احملققون يف املذهب الشافعي بعده. ولقد دعا واملعتمدة لالصطالحات ال
اإلمام النووي لتأليفه أنته اطتلع على كتاب "احملرر" فأعجب به، لكنته وجد أنت يف حجمه  
كرٌب عن حفظ أكثر أهل العصر إال بعض أهل العناايت، فرأى أن خيتصره يف حنو 

                                                           

 (.1/11( انظر هناية احملتاج )1)
( هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن ممد جالل الدين أبو الفضل اخلضريي القاهري الشافعي، 2)

داوهلا الناس, وتلقوها صاحب املؤلفات احلافلة اليت تزيد على مخسمائة مصنف. وقد ت
-51/ 3هــــ. انظر ديوان اإلسالم )911ابلقبول, واشتهرت, وعم النفع هبا. تويف مبصر سنة 

 (.2/124(, ومعجم حفاظ القرآن عرب التاريخ )3/301(, واألعالم للزركلي )53
 (.59( املنهاج السوي للسيوطي )ص3)
 (.57( املصدر السابق )ص4)
 (.1930-3/1910واحلواشي لـعبدهللا احلبشي )( انظر جامع الشروح 5)
 (.50( انظر الفوائد املدنية للكردي )ص6)
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إليه شيئاً من النفائس التيت مل  نصف حجمه ليسهل حفظه. مث إنته ملا شرع يف أتليفه ضمت 
 ه قد امتاز عنه أبمور أمهها:فإنت  .تذكر يف "احملرر"

هي يف األصل مذوفة من  ,ما ضمته اإلمام النووي من التنبيه على قيود بعض املسائل -
احملرر. مثاله ما ذكره يف آداب قضاء احلاجة حيث ذكر من املنهيات أثناء قضاء 

 و مل يذكره الرافعي يف "احملرر".، وه(1)احلاجة: الكالم
بيان القولني، والوجهني، والطريقتني، والنص، ومراتب اخلالف يف مجيع احلاالت،   -

وذلك بقوله: "وقيل" وبقوله: "يف األصح" وبقوله: "يف الصحيح" وبقوله: "نص عليه". 
ولني وقد بني ذلك يف مقدمته حيث قال: "فحيث أقول يف األظهر أو املشهور فمن الق

أو األقوال, فإنم قوى اخلالف قل : األظهر وإال فاملشهور وحيث أقول األصح أو 
الصحيح فمن الوجهني أو األوجه فإن قوى اخلالف. قل : األصح، وإال فالصحيح 
 ,وحيث أقول املذهب فمن الطريقني أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي

أقول اجلديد فالقدمي خالفه أو القدمي وحيث  .ويكون هناك وجه ضعيف أو قول خمرج
وحيث أقول: "وقيل: كذا" فهو وجه ضعيف  .أو يف قول قدمي فاجلديد خالفه

 .(2)وحيث أقول: "ويف قول كذا" فالراجح خالفه" .والصحيح أو األصح خالفه
إبدال ما كان من ألفاظ احملرر غريبًا أو مومهًا خالف الصواب أبوضح وأخصر منه   -

ومن ذلك إبداله لكلمة "ماء" اليت جاءت يف احملرر بكلمة "مائعاً" فيما  جلية.بعبارة 
 .(3)يتنجس حيث قال: "ويستثىن: ميتة ال دم هلا سائل، فال تنجس مائعاً "

وبذلك صار هذا املختصر كما أراده املؤلف يف معىن الشرح "للمحرر" إال أنه أكثر 
 .(1)حتريراً للرأي املعتمد يف املذهب

                                                           

 (.72( انظر منهاج الطالبني )ص1)
 (.65)ص املصدر السابق( انظر 2)
 .املصدر السابق( انظر 3)



 القسم الدراسي                                                     التعريف بالكتاب

 

 
5 

لقد اهتم العلماء هبذا : منزلة كتاب منهاج الطالبني عند فقهاء الشافعية -ب
فلم  .الكتاب بعد أن ألتفه النووي, واعتنوا به عناية فائقة ليس هلا نظري يف كتاب آخر

تغب مشس اإلمام النووي إال وقد وجد يف الساحة وقتئٍذ من الكتب املؤلفة حول هذا 
نائع إىل يومنا احلاضر، حيث استمرت قرابة الكتاب. واستمرت هذه الشروح والص

يف العدد ما بني شارٍح ومدقٍق ومنكٍ  ومعلٍق ومشٍت  173السبعة قرون، ولقد جاوزت 
وخمتصٍر وخمرٍج ألدلته وانظٍم ملفرداته ومعانيه، سواء كان للمنت كاماًل أم جلزٍء منه. وفيما 

 نها:يلي عرض لبعض هذه الصنائع مقتصراً منها على مناذج م

 أواًل: الدقائق والنكت والتعليقات: 
 .(2). دقائق املنهاج للنووي 1
 .(3). الدر الوهاج شرح دقائق املنهاج للنووي2
 .(4) ه(729. تعليقات على املنهاج إلبراهيم بن عبدالرمحن ابن الفركاح الفزاري )3
 .(5)ه(855). الروض يف املنهاج والدقائق إلبراهيم بن إبراهيم بن ممد النووي 4
. السراج الوهاج يف إيضاح املنهاج لكمال الدين ممد بن علي بن عبدالواحد ابن 5

 .(6)ه( وهو تعليق على املنهاج727الزملكاين )
 .(7) ه(760. تعليق على املنهاج حملمد بن عيسى السكسكي )6
 .(1) ه(910. تعليق على املنهاج لـنجم الدين ممد بن إبراهيم بن مجاعة الكناين )7

                                                           

 (.66( انظر منهاج الطالبني )ص1)
 (.3/1909(، وجامع الشروح واحلواشي للحبشي )57( انظر املنهاج السوي )ص2)
 (.3/1910( انظر جامع الشروح واحلواشي للحبشي )3)
 .(3/1910جامع الشروح واحلواشي للحبشي )( انظر 4)
 (.3/1918( انظر جامع الشروح واحلواشي للحبشي )5)
 (.11/25(، ومعجم املؤلفني )2/1877( انظر كشف الظنون )6)
 (11/106(، ومعجم املؤلفني )5/388( انظر الدرر الكامنة )7)
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 .(2) (769. نك  على املنهاج لـأمحد بن لؤلؤ املعروف بـابن النقيب )8
ه( منها: 819. ُمموع نك  على املنهاج لـعز الدين ممد بن أيب بكر بن مجاعة )9

زاد احملتاج يف نك  املنهاج، ومنها: بغية احملتاج إىل نك  احملتاج، ومنها: منهج احملتاج 
ؤلف وحده على منهاج الطالبني مثانية كتب كلها نك  أو يف نك  املنهاج. وهلذا امل

 .(3)شروح أو حواشي
 . (4)ه(، ومل يتم824. نك  على املنهاج لعبدالرمحن بن عمر بن رسالن البلقيين )10

 اثنياً / الشروح:
 .(5) ه(720السراج الوهاج يف إيضاح املنهاج ألمحد بن أيب بكر بن عرام )  -1
املنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي االبتهاج يف شرح  -2
 . وهو مقق برسائل علمية جبامعة أم القرى.(6)ه(756)
غاية اللهاج يف شرح املنهاج ممد بن ممد بن عبدالكرمي البعلي املوصلي  -3
 .(7) ه(774)
ه( ومل يتمه, 772كايف احملتاج إىل شرح املنهاج جلمال الدين عبدالرحيم ألسنوي  )  -4

، وهو مقق يف رسائل علمية (1)فأمته الزركشي ومساه: السراج الوهاج تكملة كايف احملتاج
 ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة النبوية.

                                                           

 (.8/207(، ومعجم املؤلفني )10/16( انظر شذرات الذهب )1)
 (.1/282(، والدرر الكامنة )8/80( انظر طبقات الشافعية  البن قاضي شهبة )2)
 (.3/1914(، وجامع الشروح واحلواشي للحبشي )28( انظر املنهل العذب )ص3)
(، وجامع 4/106الالمع )(، والضوء 4/87( انظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )4)

 (.3/1915الشروح واحلواشي للحبشي )
 (.25( انظر املنهل العذب )ص5)
 (.7/127(، ومعجم املؤلفني )2/1875(، وكشف الظنون )26( انظر املنهل العذب )ص6)
 (.2/166( انظر هدية العارفني )7)
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قوت احملتاج يف شرح املنهاج لـشهاب الدين أمحد بن محدان األذرعي   -5
 . وهو مقق برسائل علمية ابملعهد العايل للقضاء.(2)ه(783)
 .(3) ه(794توضيح املنهاج لــبدر الدين ممد بن هبادر الزركشي )الديباج يف   -6
عمدة احملتاج إىل شرح املنهاج لـسراج الدين عمر بن علي بن أمحد األنصار   -7

 .(4) (804املشهور بـابن امللقن )
املشرع الروي يف شرح منهاج النووي لـأيب الفتح ممد بن أيب بكر بن احلسني   -8

 ، وهو هذا الكتاب.(5) ه(859الشافعي )املراغي املدين 
 .(6)ه(973حتفة احملتاج بشرح املنهاج ألمحد بن ممد بن حجر اهليتمي )  -9
 .(7) ه(977مغين احملتاج حملمد بن أمحد اخلطيب الشربيين )  -10

 

 

 اثلثاً / املختصرات:
 .(8) ه(729االبتهاج خمتصر املنهاج لـعلي بن إمساعيل القونوي ) -1

                                                           

(، وشذرات 26)ص(، واملنهل العذب 3/100( انظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1)
 (.223-6/222الذهب )

 (.1/146(، والدرر الكامنة )3/142( انظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )2)
 (.10/205(، ومعجم املؤلفني )26( انظر املنهل العذب )ص3)
 (.2/1875(، وكشف الظنون )4/47( انظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )4)
( ، وكشف الظنون 164-7/163(، والضوء الالمع )1/342( انظر طبقات صلحاء اليمن )5)

(2/1875.) 
 (.2/152(، ومعجم املؤلفني )2/1875( انظر كشف الظنون )6)
 (.8/269( انظر معجم املؤلفني )7)
 (.3/1929( انظر جامع الشروح واحلواشي للحبشي )8)
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 .(1) ه(745الوهاج يف اختصار املنهاج لـمحمد بن يوسف بن حيان األندلسي ) -2
 .(2)ه(788منهاج الراغبني لـمحمد بن يوسف القونوي ) -3
 .(3) ه(839دالئل املنهاج لـعبدامللك بن علي البايب احلليب املعروف بعبيد الضرير ) -4
 .(4) (ه844) الرمليخمتصر املنهاج لـأمحد بن حسني بن رسالن  -5
 .(5) ه(926منهج الطالب لـأيب حيىي زكراي بن ممد األنصاري ) -6

 رابعاً / النظم: ممن نظم منهاج الطالبني:
 .(6) ه(774مشس الدين ممد بن ممد بن عبدالكرمي البعلي )ت  -1
ه( ومساه: "وجهة 852ممد بن ممد املنزيل ويقال: ابن سويدان املصري  )ت  -2

 .(7)فرائض املنهاج"احملتاج يف نظم 
ه(، 871برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن علي الكناين العسقالين املليجي )ت -3

 .(8)ومساه: "غنية احملتاج إىل نظم املنهاج"
 
 .(9) هـــ(900علي بن ممد بن عيسى األمشوين )ت  -4

                                                           

 (.2/1875)(، وكشف الظنون 8/254(، وشذرات الذهب )6/60( انظر الدرر الكامنة )1)
 (.3/1929( انظر جامع الشروح واحلواشي للحبشي )2)
 (.4/161( انظر األعالم للزركلي )3)
 (.3/1929( انظر جامع الشروح واحلواشي للحبشي )4)
 (.2/1875( انظر كشف الظنون )5)
 (.8/406(، وشذرات الذهب )3/134( انظر طبقات الشافعية البن قاضي شهبة )6)
 (.11/313(، ومعجم املؤلفني )10/34( الضوء الالمع )7)
 (.1/7(, ومعجم املؤلفني )181(، أعالم املكيني )ص1/21( انظر الضوء الالمع )8)
 (.8/164( انظر شذرات الذهب )9)
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 ه( ومساه "االبتهاج إىل911)ت السيوطيجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر   -5
 .(2), وغريها (1)نظم املنهاج" ومل يتم، وله "درة التاج يف إعراب مشكل املنهاج"

 منهج اإلمام النووي يف أتليفه لكتاب منهاج الطالبني:  -ج
عبارة وأوضحها، ومل يدع للبحث أو التنقيب  أبوجز (3)ه على منهجه يف مقدمته لقد نبت 

 :ُمااًل، وميكن ذكر هذا املنهج ابختصار يف نقاط هي
كتاب "منهاج الطالبني" هو اختصار لكتاب "احملرر" ، ولذلك فإنه حيرص على   نت أ  -

وأحيااًن يذكرها بنصها إذا رأى أهنا مستوفية ال حتتاج لتعقيب أو  ,معىن عبارة احملرر
 إضافة. 

ه كان حريصاً على االختصار؛ ليكون نصف حجم "احملرر" كما سبق، وليكون يف أنت   -
 .معىن الشرح له

 حشٍو. دونلتكون دالالت ألفاظها وافية ابلغرض  ؛ه ينتقي عباراتأنت   -
 ه حدد مصطلحات ذات تعبري دقيق يف املذهب، وعمل هبا.أنت   -
، "حها بقوله: "قل "احملرر" فإنه يوضت  ه إذا رأى مناسبة زايدة مسألة على مسائلأنت   -

 وخيتمها بقوله "وهللا أعلم".
ه حقق األذكار الواردة من كتب احلديث املعتمدة، ويثبته ولو كان خمالفاً ملا وجده أنت   -

 ".يف "احملرر
ولذلك فقد  .ه أثب  يف هذا الكتاب ما حيتاج أحياانً إىل شرٍح وتوضيح يف العبارةأنت   -
 . (1) مث شرحها يف جزٍء آخر ,(4)لطيفاً مجع فيه الدقائقف جزءاً ألت 

                                                           

 (.2/1875( انظر كشف الظنون )1)
 (. 1930-3/1910( انظر جامع الشروح واحلواشي للحبشي )2)
 (.66-64( انظر منهاج الطالبني )3)
 وهو كتاب "دقائق املنهاج" للنووي. (4)
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 :التعريف ابلشرح )املشرع الروي( وبيان منهجهاملطلب الثاين: 
 ,إىل املؤلف, وقيمته العلمية تهنسب: نقاط مخسفإن احلديث حوله سيكون على 

 .ومصطلحاته , منهج الشارح يف كتابهو  ,وصف النسخ اخلطيةو 
 فيه من ترجم لإلمام املراغي يف أنت  مما مل خيتلف :نسبة الكتاب إىل املؤلف  -أ

 , فهي كما يلي:إليه صحيحةالكتاب نسبة هذا الكتاب له. ومثتة أمور تؤكد على أنت 
 .(2) إليههذا الكتاب  نسب -رمحه هللا- من تطرق لرتمجة اإلمام املراغي األول: أنت كلت 

على غالف صفحة عنوان مع اسم مؤلفه اسم الكتاب  كتابة  جرت عادة املؤلفنيالثاين: 
ه ِب "املشرع الروي شرح منهاج النووي للعالمة شرف . وقد أثب  امسأوهلاالكتاب يف 

 .(3)لى أغلفة النسخ اخلطية الثالثة املعتمدة ع الدين أيب الفتح املراغي العثماين"
 .(4)عديدة يف مواضع إلمام املراغيونسبوه ل ,وقد ذكر العلماء هذا الكتابالثالث: 

لقد أودع العالمة أبو الفتح املراغي شرحه هذا خالصة  :العلمية تهقيم -ب
فخرج يف صورة حسنة وحلة هبية، ململمًا لشتات  جهده.فكره، وهناية  وعصارةذهنه، 
وجامعًا ألفكارها بعبارة مفهومة واضحة جلية، مشتماًل على تنقيحاته  ,املعلومة

 ."واختياراته وتقييداته وتعقيباته على املنت املشروح منت "منهاج الطالبني وعمدة املفتني
 :هذا الشرح تربز أمهيته يف النقاط التالية ولذلك فإنت 

أمهية املنت املشروح " منهاج الطالبني " خصوصاً يف املذهب الشافعي، وأوضح دليل   -
فتظهر أمهية الشرح  -كما سبق  -على أمهية هذا املنت هو عناية العلماء قدمياً وحديثاً به 

 .من أمهية املنت املشروح
                                                           

 ( وهو كتاب "الدر الوهاج شرح دقائق املنهاج".1)
(، وكشف الظنون 2/457(، والتحفة اللطيفة )342( انظر طبقات صلحاء اليمن )ص2)

(2/1875.) 
 اهلولنديِة والرتكيِة واإلماراتيِة. الثالثة: من النسخ ( انظر بداية صفحة كلٍ 3)
 (.2/1131(, وفهرس الفهارس )7/164مع )ال(, والضوء ال2/147الطالع )( انظر البدر 4)
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ند وع ,مكانة صاحب املنت: اإلمام النووي العلمية يف املذهب الشافعي خصوصاً  -
 سائر األمة عموماً.

املشرع الروي كتاب مجع فيه العالمة أبو الفتح املراغي بني كتب علماء املذهب  أنت  -
فقد مجع بني شروح املنهاج للسبكي  (1)الشافعي قاطبة، وصرح بذلك يف املقدمة

وحترير  واألسنوي وروضة الطالبني للنووي وفتح العزيز للرافعي واملهمات لألسنوي
الفتاوي أليب زرعة الرازي وخمتصر الكفاية البن النقيب، فالكتاب كتاب مشويل جامع 

 .آلراء علماء كبار يف كتاب واحد

بعد البحث عن املخطوطات يف مظاهنا تبنيت يل  :وصف النسخ اخلطية -ج
 وجود ثالث خمطوطات للكتاب وهي:

( لوحا، كل 426( وهي يف )1314جامعة ليدن بـ )هولندا (برقم )نسخة اتمة يف  -1
( كلمة تقريباَ 31( إىل )26( سطراً، وكل سطر حيتوي ما بني )31لوح حيتوي على )

هـ(. وهي النسخة اليت ستكون 883خبط واضح وجيد بلونني أسود وأمحر, كتب  سنة )
من هذه النسخة يبلغ عدد  إبذن هللا أصلية يف حتقيق املخطوط. واجلزء الذي سأحققه

 ( لوحا.41لوحاهتا )
( لوحا،  534( يف )135والدة السلطان برقم ) نسخة اتمة يف تركيا مبكتبة طورخان -2

( كلمة تقريبَا خبط واضح 18( سطراً، وكل سطر حيتوي )33كل لوح حيتوي على )
وجيد بلونني أسود وأمحر يقرب من خط النسخ وقد كتبه/ فتح هللا بن عبدهللا بن 

 هـ ، وال يكاد يوجد هبا سقط أو كلمة غري واضحة.896عبدالقادر اهلرمزي سنة 
اجلزء الذي سأحققه إبذن هللا من هذه النسخة هو من بداية " كتاب قطع السرقة" إىل و 

 ( لوحا.58هناية "كتاب النذر". وعدد لوحاهتا )

                                                           

 /أ(.2/أ(, و)ب/ل6( انظر الكتب املذكورة يف نسخة األصل املعتمد )أ/ل1)
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( لوحا، وكل لوح حيتوي على 320نسخة انقصة يف جامعة اإلمارات ابلعني يف ) -3
كثري من    ( كلمة تقريبًا خبط غري واضح يف16وكل سطٍر حيتوي على ) ,( سطرا27)

وهي نسخة ساقط بدايتها تبدأ من كتاب النكاح إىل هناية  وأمحر.كلماته بلونني أسود 
الكتاب متآكل بعض أطراف ألواحها قد خضع  للرتميم يف أجزاء منها مما أفقد 

ه( و 1006سنيت ) بناملخطوط شيئا من كلماته. نسخها/ عبدالغفار بن عبد الرحيم 
هـ(. 1007الثالاثء آخر يوم من شهر صفر سنة ) ه( حيث أهنى نسخها يوم1007)

 ( لوحا.71واجلزء الذي سأحققه من هذه النسخة يبلغ عدد لوحاهتا )

 :بيان منهج الشارح يف الكتاب -د
وإمنا ذكر  -على ما جرت عادة املؤلفني -العالمة املراغي مل يبنيت منهجه يف مقدمته 

بعد أتمل كالمه يف و  املنهاج.وغرضه من التعليق على  ,من مقصده يف التأليفشيئا 
 منهجه وطريقته يف الكتاب كالتايل: أنت  تبني يل وسرب طريقته يف الشرح ,املقدمة
على نفس الرتتيب  املراغي فيه لذلك سارف، ملنت املنهاجأنت هذا الكتاب هو شرح   -

 لنووي يف املنهاج.من الكتب واألبواب اليت سار عليها ا
إن مل يكن مناسبا  ,ويصحتح عبارة النووي ,ويُبنيت املهمل ,املشكلَ  املؤلف فيه يوضح  -

وقوله: "ولو وضعه بوسط نقبه" يوهم "قال يف كتاب قطع السرقة:  فعلى سبيل املثال,
ا أراد أنت الواضع واخلارج اشرتكا يف  النقب. أنت الواضع منفرد ابلنقب. وليس كذلك. وإمنت

"ولو وضعه أحد الناقبني بوسط النقب,  :فهي من أحوال مسألة التعاون. فلو قال
 وأخرجه اآلخر, كان أوىل".

ومل يتطرق املراغي ملصطلحات املذهب واليت ارتضاها اإلمام النووي؛ سواء يف قوله   -
ضاها, يدلت على أنه ارت . فهذاغريهاو "الصحيح واألصح" أو "األقوال واألوجه والطرق" 

وسار على منواهلا. اللتهم إال إذا كان املصطلح ال يناسب املقام, فيتعقب كالم النووي 
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"..... قال: وقوله وتقطع يد زائدة إصبعا يف األصح  قولُه: " . فعلى سبيل املثالحينئذ
 "يف األصحت" يقتضي قوة اخلالف. وليس كذلك, بل هو ضعيف نقال ومعىًن.

فعلى  .السيما لعناوين الكتب واألبواب ,واملعاين اللغوية يعتين ابلتصريف اللغوي  -
قوله يف بداية كتاب األميان: "أصل اليمني يف اللغة اليد اليمىن. وأطلق  سبيل املثال 

م كانوا إذا حتالفوا ضرب كل واحد ميني صاحبه. قاله اجلوهري. ويف  على احللف؛ ألهنت
 تعاىل أو صفة من صفاته".الشرع حتقيق األمر أو توكيده بذكر اسم هللا 

قال يف كتاب النذر:  كمافأحيااًن يُقرتها   .يقارن بني لفظة "املنهاج" ولفظة "احملرر" -
"قوله: "أو هداي لزمه محله إىل مكتة, والتصدتق به على من هبا".... وقوله "على من 

توطن هبا" أوىل من قول احملرر على أهلها؛ ألنته ال فرق يف املصروف إليهم بني امل
قال يف كتاب قطع السرقة: "وقوله:  كماوالغريب". وأحياانً يتعقبها ويذكر الفظة املناسبة  

"فأخرجه آخر" يوهم أنت املراد "أخرجه آخر" ال مدخل له يف النقب. فلو قال اآلخر 
ابلتعريف كما يف احملرر َلزال هذا اإليهام". ويتعقب غالبا أبوىل وأنسب وأصح وأفضل 

قال يف كتاب قطع السرقة: "وكان أوىل للمصنف أن يعرب ابلغا؛ ألنته أخذ  كماوحنوها  
 يف تفصيل ما أمجله".

قوله يف كتاب األميان: "وقال  كماوأحياان ابلنص   ,ا يذكر كالم األئمة ابملعىنا مت غالبً   -
البغوي: ال يتناول دهن السمسم. ونصه كالتايل: "لو حلف .... أال أيكل السمسم، 

 .(1)ه, مل حينث"فأكل دهن
النجم كوال يصرح مبصدر النقل السيما من كان قريب العهد به   ,ا ينقلوكثريًا مت   -

 وغريها. للحصيين وكفاية األخيارللدمريي, الوهاج 
قوله  كما يفوحيرص على االستدالل من الكتاب والسنة وإمجاع األمة   ,يعتين ابلدليل -

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  اجلزية قبل اإلمجاِع قولُه تعاىل:كتاب اجلزية: "واألصل يف عقد بداية  يف 

                                                           

 (.130/ 8( انظر التهذيب )1)
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 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   چ إىل قوله  چ ڍ  ڍ  ڌ

إذا أمتر أمريا  قال: كان رسول هللا    . وروى مسلم عن بريدة...أي يلتزموها.  (1)
 أذا لقي  عدوك, فادعهم إىل اإلسالم. فإن أجابوكوقال:  ,على جيش أو سريتة أوصاه

 احلديث."... فأقبل منهم. وإن أبوا َفَسلمهم اجلزية
يف كتاب  كماحيرص على ختريج احلديث مع احلكم عليه ابلصحًة أو الضعف غالبا    -

, فُقطع رجله, مث ُأيت ُأيت إىل النيب بسارق فُقطع يده مث ُأيت به اثنياقطع السرقة. قوله: "
به اثلثا, فُقطع يده, مث ُأيت به رابعا, فُقطع رجله, مث ُأيت به خامسا, فقتله. رواه 
الدارقطين وأبو داود والنسائي مبعناه. وقال: "إنته منكر" انتهى... واحلديث منسوخ أو 

 على أنته قتله الستحالة أو لسبب آخر". مؤول
فعلى سبيل يذكر اخلالف يف املذهب، واندرا ما يذكر اخلالف العايل بني املذاهب   -

يف كتاب النذر, فيمن نذر صيام أايم مطلقا, هل جيب التتابع أم جيوز؟ قال:  املثال ذكر
خروجا من خالف أيب "جاز التفريق واملوالة عمال مبقتضى اإلطالق, لكن املوالة أفضل 

 حنيفة رمحه هللا".
"وقيل: يف وجوب  :يف كتاب قطع السرقة كمايذكر القول أحياان بدون نسبة القائل   -

 القطع على األخذ قوالن".
 يذكر املنت غالبا مستصحبا ِب" قوله". وأحياان يذكره بدون أي إشارة إىل منت  -

وقيل: إن بلغ ُمكسَّره . إليه البلقيين ومال": يف كتاب قطع السرقة قوله كما يف  املنهاج
 ".نصااب ُقطع. قلت: الثاين أصح . وهللا أعلم؛ ألن ه سرق نصااب من حرز

"فروع" أو "فرع" أو"تنبيه" أو  :ويسبقها بقوله ,يذكر مسائل مل يذكرها املنهاج  -
ابلصوم, تنبيه: ما ذكره ال خيتص " قوله يف كتاب النذر كما يف"تنبيهات" أو "فائدة".  

 ."ن شرع يف نفٍل صالٍة أو طواٍف أو اعتكاف, فاحلكم كذلكبل مَ 
                                                           

 .29( انظر سورة التوبة: 1)
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ولكينت استنبطها  ,مل يبني املؤلف مصطلحاته يف الكتاب :مصطلحاته يف الشرح  -ه
 من كالمه وأسلوبه يف كتابه. وها هي إليكم:

 النووي. إذا قال الشارح: "املصنف" فإنه يقصد به اإلمام -
 وإذا قال: "زوائده" أو "زوائد الروضة" فهو يقصد روضة الطالبني. -
 روضة الطالبني. يقصد وإذا قال: الروضة فهو  -
 وإذا قال: "الشرحني" فإنه يقصد بذلك : "فتح العزيز" و"الشرح الصغري" للرافعي.  -
لطالبني وعمدة وإذا قال: "املنهاج" فإنه يقصد به املنت املشروح وهو "منهاج ا  -

 املفتني".
 للنووي. "اجملموع شرح املهذب"وإذا قال: "شرح املهذب" فإنه يقصد به   -
 للجويين.  "هناية املطلب"وإذا قال: "النهاية" فإنه يقصد به   -
أليب زرعة أمحد بن عبد الرحيم  "حترير الفتاوى"وإذا قال: "التحرير" فهو يقصد   -

 العراقي.
 البن الرفعة. "كفاية النبيه"وإذا قال: "الكفاية" فهو يقصد   -
 للنووي. "دقائق املنهاج"وإذا قال: "الدقائق"  فهو يقصد   -
 ."املزينخمتصر "وإذا قال: "املختصر" فهو يقصد   -
 وإذا قال: "ويف الشرح كذا" فهو فتح العزيز للرافعي.  -
 للخوارزمي.وإذا قال: "الكايف" فهو يقصد الكايف   -
 للمتويل. "تتمة اإلابنة"وإذا قال: "التتمة" فهو يقصد   -
 ."روضة الطالبني"وإذا قال: "ويف زايدته" فهو يقصد   -
 للبندنيجي. "املعتمديقصد " وإذا قال: "املعتمد" فهو   -
 وإذا قال: " ذكر المُمحرتِر" فهو يقصد صاحب كتاب المُمحرَّر" الرافعي. -

 :حتقيق اسم الكتاباملطلب الثالث: 
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غري "املشرع الروي شرح منهاج  للكتاب البحث والتحري مل أجد امسًا وبعد
سأذكر هنا بعض األمور اليت و  اسم هذا الكتاب إن شاء هللا.ال شك يف . فالنووي"
 هذا الكتاب، وهي كالتايل: حتقيق اسمتؤكد لنا 

من مصنفاته هذا الكتاب ابسم أنت  ُجلت من ترجم للمراغي ذكراألول: أنت 
  .(1)"املشرع الروي"
 .(2)هبذا االسم  مستى كتابه نفسه رمحه هللااملراغي  اإلمام وأنت والثاين: 
: ما جرت به العادة املطردة من إثبات اسم الكتاب على غالف صفحة الثالث

"املشرع الروي شرح منهاج  الكتابهذا . وقد أثب  اسم بدايتهاعنوان الكتاب يف 
 .(3)على أغلفة النسخ اخلطية النووي للعالمة شرف الدين أيب الفتح املراغي العثماين"

هو  هذا الكتاب: ما ينقله علماء الشافعية املتأخرون يف مواضع كثرية عن الرابع
 .(4)املشرع الروي يف شرح منهاج النووي للمراغي"ابسم "

 :حماسن الكتاباملطلب الرابع: 
فكما هو معلوم ابلضرورة أنته ال خيلو كتاب من ماسن وملحوظات. ولكن 
ختتلف وجهات النظر يف تعيني احملاسن وامللحوظات، فما يراه أحدهم أنه من احملاسن، 

 عية اليت ختتلف فيها أفهام الناسالطبييراه اآلخر من امللحوظات. وهذا من األمور 
 ومشارهبم. 

 أمتا احملاسن فهي كالتايل:

                                                           

 (، وكشف الظنون2/457(، والتحفة اللطيفة )ص342( انظر طبقات صلحاء اليمن  )ص1)
(2/1875.) 

 ( انظر املصادر السابقة.2)
 ( انظر بداية صفحة النسخ الثالثة: اهلولنديِة والرتكيِة واإلماراتيِة.3)
 (.2/1131(, وفهرس الفهارس )7/164(, والضوء الالمع )2/147( انظر البدر الطالع )4)
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وهو املنهاج  ,ه شرح لكتاب من أهم كتب الفقه الشافعيأنت  ماسن الكتاب/ من أهم 1
 لإلمام النووي رمحه هللا.

/ متيز الكتاب ابستيعاب أهم مسائل الفقه، وحسن الصياغة، واالختصار املفيد، 2
 اخلايل عن احلشو، والتطويل.

األدلة الشرعية، من الكتاب والسنة، واإلمجاع، والقياس، ويقتصر على / يذكر غالبًا 3
 موضع الشاهد منها.

/ يذكر غالبًا األقوال، والطرق، واألوجه، والصحيح، واألصح، والظاهر، واألظهر يف 4
 للراجح منها. ح بينها أحياانً، ويستدلت املذهب، ويرجت 

فعية، وخاصة مذهب احلنفية، وهذا / يذكر أحياانً  أوجه اخلالف يف غري مذهب الشا5
 يزيد الكتاب جودة وُحسناً.

بعض العلماء، وعزوها إىل قائلها، وذكرهم مبا اشتهروا به من ألقاب، أو   أقوالِ  / نقلُ 6
كىن، أو أنساب، مثل القاضي حسني، وابن سريج،  وهذه من احملاسن اليت تسهل على 

 .به املرادَ  القارئ
يقارن بني املنهاج وأصله كثرياً، ويبني األفضل من  -محه هللار –اإلمام املراغي  / أنت 7

 انحية العبارة.
فال تكاد ختلو  -رمحه هللا-يركز كثرياً على كتب اإلمام النووي -رمحه هللا -املراغي / أنت 8

 ويبني أحياانً اخلالف بينها. كتبه.نقل من  المسألة من 
والقواعد وعلم األصول فيذكر التخريج،  ,مشويل يف شرحه -رمحه هللا -الشارح / أنت 9

وتضلعه يف علوم  ,. وهذا كله يدل على سعة اطالعهوالتفسريالفقهية، وعلوم اللغة، 
 شىت.
على كثرة ما يذكر من األعالم والكتب، إال أنه يعزو  -رمحه هللا -الشارح / أنت 10

 األقوال والكتب ألصحاهبا، وهذا يدل على دقته وأمانته.
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الكتاب يف نسخته الرتكية واضح  العبارة يف الغالب, ميكن قراءته,    اسن أنت / من احمل11
 على مقابلة النسخ األخرى. ين كثرياوهذا ما أعان جيد.فقد ُكتب خبط 

 :امللحوظات على الكتاباملطلب اخلامس: 
غي رمحه اتُعد من امللحوظات إذا أكثر منها املؤلف, واإلمام املر  وهذه/ كثرة النقل، 1
أنه أكثر النقل لدرجة أنه ينقل يف املسألة الواحدة النقول العديدة اليت ميكن  -أرى -هللا

 .االستغناء عن بعضها
/ أحيااًن يذكر القول دون ذكر قائله، وهذا ُيشكل يف معرفة القائل، وهذا تكرر يف 2

أجزاء عديدة من الكتاب. ومن األمثلة على ذلك أنه يكثر النقل من شرحي املنهاج 
 دون عزو.وحترير الفتاوى أليب زرعة لألسنوي والسبكي، والنجم الوهاج للدمريي 

ع أنه قد عرض ابخلالف، واخلالف فيها قوي يف / عدم الرتجيح يف مسائل كثرية م3
 املذهب الشافعي.

ينقل األقوال ينقل منها أحياانً مثل ما فل أقوااًل من كتب أخرى، نقُ تَ  / ينقل من كتبٍ 4
 للجويين. "التبصرةأليب زرعة, ومن " من "حترير الفتاوى"

بعض  عن جاوزولذلك يت انقصة.النسخة املعتمدة عنده من املنهاج يبدو يل أنت / 5
 الكلمات من املنهاج من غري شرح أو تعليق.

 
 :مصادر الشرحاملطلب السادس: 

ظهر يل أن العالمة املراغي قد أخذ مادة كتابه  ,ومن خالل عملي يف هذا اجلزء
ح يف وقد صرت  االخرى.ومن املصادر األصلية يف ابقي العلوم  ,من أمهات كتب الشافعية

ولذلك  .مقدمته ببعض املصادر اليت استقى منها هذا الشرح، وأنه قد يزيد من غريها
ونص عليها يف املقدمة ال  ,الكتب اليت حددها ه ملا بدأ يف الشرح وجد أنت يظهر أنت 
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ال  ,كتب أخرىإىل  له من أن يرجع  تكفي لغرضه الرفيع اجلميل اجلليل، فكان ال بدت 
ح. وهي كما فتجده يصرح أبخذه منها، وأحيااًن ال يصرت  .عليها تقل أمهيتها عما نصت 

 يلي:
 منها: استفاد هأوالً / الكتب الفقهية اليت ذكر يف مقدمته أنت 

 ه( .765الكايف السبكي ) االبتهاج يف شرح املنهاج لعلي بن عبد -1
 ه(.772كايف احملتاج شرح املنهاج لعبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي ) -2
 هــــ(.676الطالبني وعمدة املفتني لإلمام النووي )روضة  -3
 ه(.623الكرمي بن ممد الرافعي ) فتح العزيز لعبد -4
 ه(.772املهمات يف شرح الروضة والرافعي لعبدالرحيم بن احلسن اإلسنوي ) -5
 ه(.826حترير الفتاوي أليب زرعة أمحد بن عبدالرحيم الرازي ) -6
 .   (1) ه(769ن أمحد بن لؤلؤ الشهري اببن النقيب )خمتصر الكفاية لشهاب الدي -7

أنه قد أيخذ من الكتب اليت نص عليها وقد  -كما سبق  -اثنيًا / لقد ذكر يف املقدمة 
يزيد عليها من غريها ، والكتب الفقهية اليت زاد من غريها ونص عليها أو نص على 

 مؤلفيها يف اجلزء الذي حققته هي:
 ه(.204)األم للشافعي  -1
 هــ(.319اإلمجاع البن املنذر )    -2
 ه(.386اإلرشاد شرح الكفاية للصيمري ) -3
 ه( .461اإلابنة عن فروع الداينة للفوراين املروزي ) -4
أليب احملاسن عبد و"العدة الصغرى" "حبر املذهب" و"مجع اجلوامع" و"الكايف"     -5

 هـــ(.502الواحد بن إمساعيل )
 ه(.505الدين أليب حامد لغزايل )إحياء علوم  -6

                                                           

 /أ(.2/أ(, و)ب/ل6( انظر الكتب املذكورة يف نسخة األصل املعتمد )أ/ل1)
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 هـــ(.676األذكار للنووي ) -7
 ه(.602االستقصاء شرح املهذب للغزي املصري ) -8
 ه(.632اإلعجاز يف األلغاز البن اجليلي ) -9
 (.ه690اإلقليد البن الفركاح ) -10
 ه( . 438التبصرة لـعبدهللا بن يوسف أو ممد اجلويين ) -11
 ه( .478الرمحن بن مأمون املتويل ) لعبدتتمة اإلابنة  -12
 هـــ(.676التحقيق للنووي ) -13
 ه(623الكرمي بن ممد الرافعي ) التذنيب لعبد -14
 ه( . 656العظيم بن عبدالقوي املنذري ) الرتغيب والرتهيب لعبد -15
 هـــ(.676تصحيح التنبيه للنووي ) -16
 ه(. 808التعقيبات على املهمات لشهاب الدين أمحد بن عماد األقفهسي ) -17
 ه(.450طاهر بن عبدهللا الطربي ) التعليقة الكربى يف الفروع أليب الطيب -18
 ه(.462التعليقة للقاضي حسني ) -19
 ه(447لسليم الرازي ) املزينالتقريب شرح خمتصر  -20
 ه( .852) العسقالين بن حجرالتلخيص احلبري ال -21
 ه(.335التلخيص ألمحد بن أيب أمحد بن القاص ) -22
 ه(.476التنبيه أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي ) -23
 هــــ(.676التنقيح شرح الوسيط للنووي ) -24
 ه(.516التهذيب أليب بكر احلسني بن ممد البغوي ) -25
 ه(.450اوردي )لـعلي بن ممد امل املزيناحلاوي الكبري شرح خمتصر  -26
 ه(.477لعبد السيد بن ممد الصباغ ) املزينالشامل الكبري شرح خمتصر  -27
 ه(.623الكرمي بن ممد الرافعي ) الشرح الصغري لعبد -28
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 هـــ(.676شرح صحيح مسلم للنووي ) -29
 ه(.505عنقود املختصر ونقاوة املعتصر أليب حامد لغزايل ) -30
 هـــ(.388غريب احلديث للخطايب ) -31
 (.ه505أليب حامد لغزايل ) "و"الوجيز "فتاوى الغزايل" -32
 هــــ(.643فوائد رحلة ابن الصالح ) -33
 (.ه568الكايف أليب ممد ممود بن ممد اخلوارزمي ) -34
 .(ه710الكفاية شرح التنبيه ويسمى كفاية النبيه أليب العباس أمحد بن الرفعة ) -35
 .(ه528اللباب يف الفقه أليب طاهر حيىي بن ممد احملاملي ) -36
 هــــ(.676للنووي ) " ودقائق املنهاج"اجملموع شرح املهذب" -37
 ه(.623الكرمي بن ممد الرافعي ) احملرر يف الفقه لعبد -38
 ه(.842مفتاح احلاوي لـابن كنب ممد سعيد العدين ) -39
 ه( .476علي الشريازي ) املهذب أليب إسحاق إبراهيم بن -40
 .(ه478امللك بن عبدهللا اجلويين ) هناية املطلب أليب املعايل عبد -41
 ه(.772الرحيم بن احلسن اإلسنوي ) اهلداية إىل أوهام الكفاية لعبد -42
الكبري  يلقفال الشاشمد بن علي بن إمساعيل احملو"الفتاوى"  "التقريب"  -43
 هــــ(.365)
 .هـــ(602) ملارايناالستقصاء لعثمان بن عيسى بن درابس ا  -44
 لعمراينيف مذهب اإلمام الشافعي ليحىي بن أيب اخلري بن سامل ا البيان  -45
 .هــــ(558)
 .هــــ(756) لسبكيعلي بن عبد الكايف االسيف املسلول على من سبت الرسول ل -46
 لبلقييندين عمر بن رسالن او"حواشي الروضة" لسراج ال "تصحيح املنهاج"  -47
 هــــ(.805)
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 .هـــــ(794) لزركشيحملمد بن عبد هللا بن هبادر االسراج الوهاج   -48
 .هــــ(710ألمحد بن ممد املعروف اببن الرفعة ) املطلب العايل  -49
 .هــــ(808حملمد بن موسى الدمريي ) النجم الوهاج  -50
 .هــــ(393) جلوهريمساعيل بن محاد االصحاح إل  -51
 .هــــ(170بن أمحد البصري ) العني للخليل  -52
 هــــ(.438عبد هللا بن يوسف ) كتاب الفروق للجويين والد امام احلرمني   -53
 هــــ(.447)سليم بن ايوب بن سليم اجملرد ل  -54
 هــــ(.448) االستذكار حملمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي  -55
 هـــــ(.495) مد أليب نصر ممد بن هبة هللا البندنيجياملعت  -56
مات نيفا  .حامد ن ممد بن عبد الرمحن التميمي أيبحملمد ب "املرشد يف الفقه"  -57

 وأربعني وأربعمائة.
 هــــــ(.415) حملامليمحد بن ممد االتجريد أل  -58

وحيتوي النص احملقق املختص يب  :قسم التحقيق ومناذج من صور املخطوطاتاثنياً: 
وهو من أول كتاب قطع السرقة إىل هناية كتاب النذر، من نسخة جامعة )ليدن( 

( لوحا, ويقع من 58( لوحا, ويقع من النسخة الرتكية يف )41ب"هولندا". ويقع يف )
 ( لوحا.71النسخة اإلماراتية يف )
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 صور املخطوطات مناذج من



 

 58 

 

 

 النص احملقق
 ويشتمل على حتقيق املشرع  

 من 

 بداية كتاب قطع السرقة

 إىل

 كتاب النذر

 



 الَسرِقةكتاب قطع 
 ,(2) هحرز من  (1), وإخراجهأخُذ مال الغري ُخفية   -هي بفتح السني وكسر الراء,

وأصل الباب  .(3) مأخوذ من املسارقة. وجيوز إسكان الراء مع فتح السني وكسرِها
 آلية.ا (7)چ(6)ٺ  ٺ  ٺچ, وقوله تعاىل: (5) (4) اإلمجاع

 
؛ لتناوله أحكام (1)ولو قال: كتاب السرقة كما فعل يف الزان لكان أخصر وأعم  

السرقة ثالثة أحدها املسروق. وله شروط أشار إليها بقوله:  (3) أركان. و (2)نفس السرقة
                                                           

 ويف )ج(: )أو إخراجه( بدل )وإخراجه(.( 1)
 .حُمرز َوالشَّْيء إحرازا أحرزته فقد وحفظته ضممته َشْيء وكل .وحراز احلرز مبعىن حمرز, وحريز, (2)

, (510/ 1) اللغة الشَّْيء. انظر مجهرة ِفيهِ  حيرز الَِّذي: احلريز واملوضع .اْمتنعت: واحرتزت
 ما إىل فيه وأما ضابط احلرز فريجع .(15/99(, واتج العروس )5/334ولسان العرب )

 منه ابلسرقة يقطع مل حرزا   يعرفونه ال وما منه ابلسرقة طعق حرزا   عرفوه فما حرزا . الناس يعرفه
 إىل فيه الرجوع فوجب الشرع جهة من حد له وليس احلرز, اعتبار على دل الشرع ألن

 .(355/ 3) املوات". انظر املهذب وإحياء البيع يف والتفرق كالقبض  العرف

/ 4) املطالب بشروط. انظر أسىن مثله حرز من خفية هذا التعريف شرعي. وقيل: أخذ املال (3)
 (. وأم ا السرقة يف اللغة: أخذ1/326(, وحترير ألفاظ التنبيه )5/89, والغرر البهية )(137
, ولسان (1496/ 4) خمتفيا . انظر الصحاح استمع: أي"السمع  اسرتق" ومنه .خفية املال

 (.10/156العرب )

 حممد أمة من والعقد احلل أهل مجلة اتفاق عن عبارة بقوله " اإلمجاع اإلمجاع عرف اآلمدي( 4)
/ 1) األحكام أصول يف انظر اإلحكام .الوقائع" من واقعة حكم على األعصار من عصر يف

196.) 
 .(259/ 2) اإلمجاع مسائل يف , واإلقناع(1/135) اإلمجاع انظر مراتب (5)

 سقط من )ب( و )ج( قوله تعاىل: )فاقطعوا(.( 6)

 .38سورة املائدة: ( 7)



: ؛ لقوله "(5)خالصا أو قيمته (4) دينار: كونه ربع ُيشََتط لوجوبه يف املسروق أمور"
سرق دينارا مغشوشا, فإن بلغ  . ولو(6)" متفق عليهدينارال تُقَطع اليد إال  يف ربع "

 . (9)أو غريها قُ وِ م ابلذهب (8) دراهمولو سرق  .(7)خالصه رُبعا  ُقطع, وإال  فال
السرقة. فلو نقصت  حال دينارقيمة املسروق رُبع  (1)واعلم أن  املعترب يف كون
 .(2)قيمته بعد ذلك مل يسقط القطع

                                                           

 ويف )ج(: )أو عم ( بدل )وأعم (.( 1)

 .(149/ 9) الوهاج , والنجم(465/ 5)احملتاج  . انظر مغين(2)

 يف وهو ,13/156األقوى". انظر لسان العرب:  جانبه الشيء وركن ركن، مجع أركان (3)
 هوأن   ,به إال الشيء لذلك وجود ال ما الشيء "ركن االصطالح. قال عالء الدين البخاري:

 .(76/ 3) األسرار املاهية. انظر  كشف من جزء على يطلق

 الشعري، وسط من حبات ثالث: والقرياط قرياطا، وعشرون أربعة معرب, وهو لفظ: الدينار (4)
 من جرام4,25 احلاضر يساوي الوقت يف والدينار. عليه جممع وهو حبة، 72: فمجموعه
= 4,25×150:سعوداي ، فالنتيجة رايال   150 الذهب يساوي جرام فرضنا فلو الذهب،
 الدينار يساوي سعوداي . وربع رايال   637,5 الدينار قيمة سعوداي ؛ إذا   رايال   637,5
, وجملة (219/ 3) التفسري يف احمليط البحر انظر سعوداي . رايال   159,375=4÷637,5

 (.59/192البحوث اإلسالمية )

 .(124/ 9) احملتاج , وحتفة(161: ص) الطالب , ومنهج(194/ 2) الوهاب انظر فتح (5)

 , ومسلم(6790) البخاري يف صحيحه, ابب قول هللا تعاىل: والسارق والسارقة برقم اخرجه (6)
 عن عمرة، كالمها من طرق عن  (1684)السرقة ونصاهبا, برقم  حديف صحيحه, ابب 

 قال: فذكره. واللفظ ملسلم.  النيب عن عائشة رضي هللا عنها،

 .(110/ 10) , والروضة(174/ 11) , وفتح العزيز(359/ 7) انظر التهذيب (7)

 17,3الدراهم مجع درهم. وزنه سبعون حبة من وسط الشعري. ويساوي يف العصر احلاضر ) (8)
 (.59/188جرام(. انظر جملة البحوث اإلسالمية )

 .(151/ 9) الوهاج , والنجم(110/ 10) , والروضة(174/ 11) انظر فتح العزيز (9)



 "(3), فال قطع يف األصحولو سرق رُبعا سبيكة ال ُيساوي رُبعا مضرواب"قوله: 
؛ (6)وأصَل الروضة (5)سم الدينار يقع على املضروب. وتَِبع يف تصحيحه احملررَ ؛ ألن  ا(4)

قدر النصاب كما يف  (8)ابملضروب دون غريه. والثاين: جيب؛ لبلوغ العني/ (7)وألان  نقو م/
 نصاب الزكاة. 

 

 

 

أن ه  (3). ويف البيان(2) (1)البغويمنهم ميل مجاعة إىل ترجيحه  (9)الرافعيوحكى 
 . (4)أن ه املذهب

                                                           

 ويف )ج(: )كونه( بدل )كون(.( 1)

 .(194/ 2) الوهاب , وفتح(151/ 9) الوهاج , والنجم(239: ص) السالك انظر عمدة( 2)

 انظر. َواْلمْشهور اأْلَْظهر وقيل أيضا يف  املشعر بصحة مقابله. إذا قوي اخلالف األصح يعرب به (3)
 (.1/14) حاشيتا قيلويب وعمرية, و (1/45) احملتاج وهناية ،(1/111) احملتاج مغين

/ 5) احملتاج , ومغين(126/ 9) احملتاج , وحتفة(175/ 11) . انظر فتح العزيزوهو األصح   (4)
466). 

 (.432انظر احملرر )ص  (5)

 .(110/ 10) , والروضة(175/ 11) انظر فتح العزيز (6)

 /ج/أ(.179) (7)

 /ب/ب(.421)( 8)

 من بلدة رافعان إىل نسبة القزويين, الرافعي القاسم أبو الكرمي عبد بن حممد بن الكرمي هو عبد( 9)
 الصاحلني من كان  .الشافعي مسند وشرح فتح العزيز،: من مصنفاتهقزوين. و  أعمال



 . (6)إن ه ظاهر نصوص الشافعي وعليه أكثر األصحاب :(5)البلقيين اإلماموقال 

 

, وقيمته ابلصنعة تبلغ رُبعا, فال قطع على دينارولو سرق خامتا, وزنُه دون رُبع 
تصحيح القطع  (3) الشرَحنْيِ . ومقتضى كالم (2). كذا صح حه يف الروضة(1) (7)الصحيح

                                                           

الشافعيني  انظر طبقات. هللا رمحه - ه   624 سنة ذي القعدة بقزوين يف تويفو  املتمكنني.
 .(75/ 2) شهبة قاضى البن الشافعية , وطبقات(815-814: ص) البن كثري

البغوي هذه النسبة إىل بلدة . و أبو حممد احلسني بن مسعود املعروف ابلفراء، الشافعي هو (1)
وكان ال يلقي  .وأخذ الفقه عن القاضي حسني. يقال هلا بغ وبغشور ,خبراسان بني مرو وهراة

. السنة""شرح املختصر"، و"شرح وكتاب "التهذيب"   من تصانيفه: .الدرس إال على الطهارة
، وطبقات الشافعية (548 /1)انظر طبقات الشافعيني البن كثري   .ه 516 مات سنة

 (.1/281)وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة  (,7/75)الكربى للسبكي 

 .(152/ 9) الوهاج , والنجم(176 و11/175) , وفتح العزيز(359/ 7) انظر التهذيب (2)

 .(438/ 12) البيانانظر  (3)

 يكون َأنْ  فيجوز ق ا،طر  فاخلال كون  يُ ْعَلمُ  ومنه بِه، اْلُمْفَت  هو بملذهابْ  عنه ُعربِ َ  ما: باْلمذه (4)
حاشيتا و  ،(1/106) احملتاج مغين انظر. اْلوْجهني َأوْ  ولنياْلق َأَحدَ  ابْلمذهب َعربَُّ عنهاْلم

 .(1/14) قيلويب وعمرية

. "سراج الدين"امللقب ب ,عمر بن رسالن بن نصري البلقيين الكناين العسقالين الشافعي هو (5)
ائد احملضة على الشرح والروضة" من مؤلفاته: " التدريب وخمتصره" و "الفو و  .أثىن عليه مشاخيه

طبقات  (2/238ذيل التقييد ) انظر .ه (805تويف سنة )و  ."معرفة امللمات برد املهمات"و
 .(36 /4)الشافعية البن قاضي شهبة 

 (.5/466(, ومغين احملتاج )206الفتاوى )انظر النقل عنه يف حترير  (6)

 احملتاج (, ومغين1/49كلمة "الصحيح" يُعربَّ به إذا ضعف اخلالف. انظر حتفة احملتاج )(  7)
 .(51-1/45) احملتاج ،وهناية(1/106)



: ال ذي يف البلقيين اإلمام. وقال (5). وضع ف يف املهمات ما يف الروضة(4)فيهالقطع 
 . (6)الروضة صواب  

اعتبارا مبا يف  , ُقطع"؛ولو سرق داننري ظّنها فلوسا ال تساوي رُبعاقوله: "
ولو سرق فلوسا ظن ها داننري ُقطع, إن بلغت قيمتها نصااب,  .نفس األمر؛ ال مبا يف ظنه

 . (7)وإال  فال

 

؛ ألن ه أخرج يف جيبه متام رُبٍع جِهله يف األصح" (8) رثٌ كذا ثوٌب قوله: "و
  .(1)نصااب من حرزه بقصد السرقة. والثاين: ال يُقَطع؛ ألن ه مل يقصد سرقة نصاب

                                                           

 .(440/ 7) احملتاج , وهناية(126/ 9) احملتاج وحتفة ,(137/ 4أسىن املطالب ) انظر( 1)

 .(110/ 10) انظر الروضة (2)

 .يقصد ابلشرحني الشرَح الكبري )فتح العزيز( والشرَح الصغري للرافعي (3)

فال.  العني، اعتربان وإن القطع، وجب القيمة، اعتربان إن وجهان، القطع وقال الرافعي: "ففي (4)
 .(176/ 11)انظر فتح العزيز 

 (.8/328انظر املهمات ) (5)

(, ومغين احملتاج 5/90(, والغرر البهية )4/137انظر النقل عنه يف أسىن املطالب ) (6)
(5/466.) 

انظر كال املسألتني: مسألة "لو سرق داننري ظنها فلوسا" ومسألة "لو سرق فلوسا ظنها   (7)
 , وهناية(126/ 9) احملتاج , وحتفة(193/ 11) , وفتح العزيز(110/ 10) داننري": الروضة

 .(440/ 7) اجاحملت

 رث، وحبل رث، ثوب: تقول. شيء كل  من البايل اخلسيس اخللق: والرثيث والرثة الرث (8)
العني  راثث. انظر واجلمع يلبس، فيما يستعمل ما وأكثر لبسه؛ يف اهليئة رث ورجل

 .(15/44, وهتذيب اللغة )(151/ 2) العرب لسانو  (,8/212)



, فإن ختّلل علُم املالك, وإعادُة مرتني حرزلو أخرج نصااب من و قوله: "
دون النصاب مل  أي فإن كان املخرج يف كل  مرة احِلرز, فاإلخراج الثاين سرقة أخرى"

. (2)ذلك واشتهاره كعلم املالك, فال قطع معه. قاله يف التحرير جيب القطع. وظهور
: أصح ها (3) أوجه  أي وإن مل يتخلل العلم واإلعادة, ف وإاّل ُقطع يف األصّح"قوله: "

, فأشبه ما إذا أخرج (4) هَهَتكَ  حرزوجوب القطع مطلقا؛ ألن ه أخرج نصااب كامال من 
فإن ختل ل علم  مهتوك. حرزُدفعة واحدة. والثاين: ال جيب؛ ألن ه أخذ تتمة النصاب من 

: (6)الزركشي. قال (5)املالك, ومل يُعد احلرز أو مل يعلم املالك, ولكن أعيد احلرز, فال قطع
 لق التخلل. طأ

                                                           

 , والروضة(173/ 11) , وفتح العزيز(373/ 7) انظر التهذيب واألصح كما ذكر املصنف.  (1)
(10 /110). 

 (.3/225انظر حترير الفتاوى ) (2)

 أصوله, على خيرجوهنا مذهب الشافعي إىل املنتسبني ألصحابه مجع وجه. وهي أقوال األوجه (3)
/ 1) اجملموعأصله. انظر  من أيخذوه مل وإن بعضها, يف وجيتهدون قواعده, من ويستنبطوهنا

 .(1/14) وحاشيتا قيلويب وعمرية ،(1/105) احملتاج , ومغين(65

: يقال ولذلك وراءه، ما يرى طائفة منه تشق أو موضعه من فتقطعه سرتا جتذب أن اهلتك (4)
 سرته يهتك أن يبايل ال مستهتك ورجل متهتكه, السرت مهتوك ورجل الفاجر، سرت هللا هتك

 هتذيب(, و 1/402مجهرة اللغة )واهنتك" انظر  هتتك فقد كذلك  يشق شيء وكل عورته، عن
 (.4/1616, والصحاح )(9/ 6) اللغة

/ 11) وهناك وجه آخر بوجوب القطع. ولكن األصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز (5)
 .(441/ 7) احملتاج هنايةو , (126/ 9) احملتاج , وحتفة(177و176

 مجال العلم عن أخذ .الزركشي املصري هللا عبد أبو الدين بدر هللا عبد بن هبادر بن هو حممد (6)
 أقارب وله ابلعلم, االشتغال إىل منقطعا وكان البلقيين وغريمها. الدين وسراج اإلسنوي الدين

 سنة تويفو  والروضة". الشرح و"خادم املنهاج", شرح "تكملة تصانيفه ومن دنياه. أمر يكفونه



بذهابه إليه وعوده, وإن قُصر الزمان. واستحسنه (2) (1)أبو حامدوضبطه الشيخ 
 .(5)"(4) (3)اإلمام

 , فانصّب نصاٌب, ُقِطع يف األصّح"وعاء حنطة وحنوها (6)نَقبَ ولو  قوله: "
أي ال ُيشرَتط يف السرقة األخذ ابليد؛ ألن ه بفعله هتك احلرز وفوَّت املال. والثاين ال؛ 
ألن ه خرج بسبب؛ ال مبباشرة. والسبب ضعيف. فال يقطع به. ويف الروضة: لو أخرج 

ل . وإن أخرجه شيئا فشيئا على التواص(1)ُدفعة ما يساوي نصااب, ُقِطع (7)انثالبيده أو 
                                                           

, وطبقات املفسرين (168 ,3/167) شهبة قاضى البن الشافعية ه    . انظر طبقات794
 (.2/162للداوودي )

 عن وأخذ ه .405 سنة بطوس ولد الغزايل. الطوسي حامد أبو حممد بن حممد بن حممد هو( 1)
 :تصانيفه منو  إمامه. حياة يف لإلقراء وجلس زمانه. أهل انظر صار حت والزمه إمام احلرمني

 قاضي البن الشافعية طبقات انظر(. ه 505)سنة  تويفو  .(الوجيز)و (الوسيط)و( البسيط)
 (.191 /6) للسبكي الكربى الشافعية وطبقات (،1/293) شهبة

 (.11/177انظر النقل عنه يف فتح العزيز )( 2)

 أعلم الدين، ركن املعايل، أبو اجلَُوْيين، يوسف بن هللا عبد بن امللك احلََرَمنْي عبد هو إَمام (3)
 امللك نظام الوزير له بىن ه   .419سنة  (نيسابور نواحي من) جوين يف ولد. املتأخرين

 يف هناية املطلب" و" الظلم التياثيف  األمم غياث" من مصنفاته .فيها" النظامية املدرسة"
, (468/ 18) النبالء أعالم ه     . انظر سري478 سنة بنيسابور تويفو ". املذهب دراية

 .(466 ص) الشافعيني البن كثري طبقات

 (.17/244انظر هناية املطلب ) (4)

 (.414انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب: ماجد العبديل )ص (5)

, ومجهرة اللغة (179/ 5) نَ َقبا . انظر العني يَ ن َْقبُ  خرقه اخلف أي نقب أي خرق. ونِقبَ  (6)
 .(9/161), وهتذيب اللغة (1/374)

(, والصحاح 3/448. انظر معجم ديوان األدب )ينصب   ينثال أي انصب   انثال (7)
 .(2/914, ومشس العلوم )(4/1649)



. وظاهر إطالق الكتاب أن ه ال (2)أو انصب  كذلك ُقِطع على املذهب. وقيل: وجهان
/أ[ 344ما يف الروضة من أن  اخلالف ] االنصباب ُدفعة أو تدرجييا خبالف فرق بني

 . (6)الزركشي. نب ه عليه (5)بطريقة الوجهني (4). وخيالفه ]ابجلزم[(3)خمصوص ابلتدريج
؛ ألن  كل  واحد منهما قد أخرج "إخراج نصابني ُقِطعاولو اشَتكا يف  قوله: "
أي وإن مل يبلغ نصابني فال قطع عليهما؛ ألن   وإاّل فال". قوله: "(7)نصااب من احلِرز

. وإن انفرد كل  واحد إبخراٍج ُقطع من بلغ ما (8)حصة كل واحد منهما دون النصاب
 . (9)نصاابأخرجه 

                                                           

 (.9/146, وحتفة احملتاج )(468/ 5احملتاج ) , ومغين(111/ 10) انظر الروضة (1)

ويف كال املسألتني )أي يف مسألة النقب بسبب مثل وعاء وحنوها أو يف مسألة االنصباب  (2)
, (146/ 9) احملتاج , وحتفة(138/ 4) املطالب تدرجييا( املذهب أنه يقطع. انظر أسىن

 .(441/ 7)احملتاج  وهناية

/ 5) احملتاج , ومغين(441/ 7)احملتاج  فال خالف يف قطع من أخرج دفعة واحدة. انظر هناية (3)
468). 

 ويف )أ(: )ابجلز(, واملثبت من )ب( و )ج(.( 4)

 .(111/ 10) انظر الروضة (5)

 (.415انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (6)

أما إذا كان و املراد ابملشاركة هنا إذا كانت سواسية يف النقب واإلخراج, وكاان مستقلني.  (7)
, فأخرج فوق النصاب, أو اشرتكا يف , فأخرج أقل من النصاب, واآلخر قواياحدمها ضعيفأ

النقب دون اإلخراج أو العكس, أو اختلفا يف كيفية النقب واإلخراج, ففيه خالف. انظر 
 (.12/462(, والبيان )17/232هناية املطلب )

وهناك قول آخر أليب ثور بوجوب القطع عليهما. ولكن املذهب ما ذكره املصنف. انظر  (8)
(, ومغين احملتاج 9/154, والنجم الوهاج )(79/ 20) , واجملموع(354/ 3) املهذب

(5/468 .) 

 (. 5/468(, ومغين احملتاج )10/134انظر الروضة ) (9)



 , فال قطع"ولو سرق مخًرا أو خنزيرا أو كلبا أو جلد ميتة بال دبغ قوله: "
؛ ألن ه مل يسرق ماال. وال فرق يف اخلمر بني احملرتمة (1)ذم يأي سواء سرقه من مسلم أو 

  .(2)الكلب بني املقتىن وغريهوغريها, وال يف 
وقوله: لُقطع.  (3)؛ إذ لو كان سارقا"َسَرقَ "ال  "أخرج"وكان ينبغي أن يقول: لو 

, قلنا جبواز (4)أن ه لو دبغه السارق يف احلرز, وصار يساوي )النصاب( يوهم"بال دبغ" 
الغاصب, وهو األصح . فاألرجح أن ه , وأبن ه للمغصوب منه إذا دبغه (5)اجلديدبيعه وهو 

 .(7)البلقيين اإلمام. قاله (6)يُقَطع

                                                           

الذَّم. وقيل:  يوجب ابجلزية, ونقُضه ودينه ودمه ماله على الكفار من املَؤمن هو: الذمي شرعا (1)
(, 1/99هتذيب اللغة )وعليه. انظر  له لإلجياب أهال   هبا الشخص يصري بصفة هو املتصف

 .(100 ص) الفقهية التعريفات(, و 3/312ولسان العرب )

 .(116/ 10) , والروضة(399/ 7) , والتهذيب(159/ 6) انظر األم( 2)

 بدل )سارقا(.ويف )ج(: )ساقا( ( 3)

 ويف )أ(: )النصابني(. والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(.( 4)

 ،والبويطي ،زيناْلم: ةأربع اتهرو  نم هورواملش ،إفْ َتاء وأ َتْصِنيفا مبْصرَ  الشَّافعي   قاله ما: اجلديد (5)
 بن اّللَّ  وعبد ى،علاأل عبد بن ويونس ،حرملة: ومنهم أيضا ،اجْليزي بيعوالر   ،رادياْلم يعوالر ب
 لذلك اتصدو  الذين مه: اأْلَُول والثالثة . احْلكم عبد نب اّلل   دعب نب دوحمم ،اْلمكي الزبري
 ،(1/66) اجملموع انظر. نهميب تفاوت على حمصورة أشياء معنه تنقل والباقون به، واوقام

 .(1/45) احملتاج وهناية ،(109-1/108) احملتاج ومغين

وهناك وجه آخر أبن ه للغاصب, وأن ه ال يقطع. ولكن املذهب أن ه للمغصوب منه, وأن  ( 6)
/ 5) احملتاج , وهناية(452/ 5) , وفتح العزيز(408/ 3)الغاصب يقطع. انظر الوسيط 

181). 

(, ومغين احملتاج 2/537(, واإلقناع للشربيين )3/208انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (7)
(5/468.)  



 (1)؛ ألن ه سرق نصااب"فإن بلغ إانء اخلمر نصااب ُقطع على الصحيحقوله: "
والثاين: ال يُقَطع؛ ألن  ما فيه . (3) (2)املنصوصمن حرزه. وعرب  يف الروضة ابألصح  
: حمل  اخلالف ما إذا مل البلقيين اإلمام. وقال (4)مستحق اإلراقِة. فتصري شبهة يف دفعه

. وإن كان (5)راق, ُقطع قطعا  حمرتما ملسلم أو مخرا لذميٍ  ال ييكن اخلمر حمرتما. فإن كان 
. قال يف (8)فيه الوجهني (7)صاحب البيان. وطرد (6)فيه بول فاملذهب وجوب القطع

 . (10)/ (9)الروضة: وهو بعيد, بل الصواب القطع ابلوجوب

                                                           

 قوله " قطع على الصحيح؛ ألن ه سرق نصااب" ساقط من )ب(. (1)

 الرَّاجح حينئذ به فاْلمراد الوجه. أو عن القول الن ص  أو عن عن به يُ َعربَُّ  : أحيااناملنصوص  (2)
 .(49-1/45) احملتاج وهناية ،(107-1/106) احملتاج مغين انظر .عنده

 .(116/ 10) انظر الروضة  (3)

, (78/ 13) املذهب , وحبر(351/ 13)الكبري  املذهب هو القول األول. انظر احلاوي( 4)
 .(116/ 10), والروضة (399/ 7) والتهذيب

 (.3/208انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 (.9/154(, والنجم الوهاج )20/92, واجملموع )(184/ 11) انظر فتح العزيز( 6)

يقرأه يف و  املهذب، حيفظ كان.  ه    489 سنة ولد. اليمين العمراىن سامل بن حيىي اخلري أبو هو (7)
 هتذيب انظر. ه    559 سنة توىف. ذلك وغري للغزاىل الوسيط وغرائب البيان، وَصنَّف. الليل

 وطبقات(, 336/ 7) للسبكي الكربى الشافعية وطبقات(, 278/ 2) واللغات األمساء
 .(654 ص) الشافعيني

 .(465/ 12) انظر البيان (8)

 .(116/ 10)انظر الروضة  (9)

 /ج/ب(.179) (10)



ُبورٍ وال قطع يف "وقوله:  واألصنام سواء كان ال  (2)املزمارأي ك وحنوه" (1) طُن ْ
؛ ألن ه من آالت املعصية, فأشبه (3)يبلغ بعد الكسر نصااب أو يبلغه يف األصح  يف احملرر

ره نصااب ُقطع. قلت: الثاين . (4)البلقييناخلمر. ومال إليه  "وقيل: إن بلغ ُمكسَّ
 . حرز"؛ ألن ه سرق نصااب من . وهللا أعلم(5)أصحّ 

: "الوجهان فيما إذا قصد السرقة. أم ا إذا قصد إبخراجها أن قال يف الروضة
. ولو كسر ما أخذه يف احلرز, مث أخرجه (6)يشهر تعسرها وإفسادها فال قطع بال خالف

 .(7)وهو يبلغ نصااب, ُقطع على املذهب
أن ه  (2)والت هذيب (1), ففي املهذ ب(8)ولو سرق آنية ذهب أو )فضة( 

 . (7)والكايف (6)أن ه يف الشامل (5)الكفاية. وزاد يف (4)"(3)يقطع

                                                           

 أبلية شبه وإمنا .دخيل اإلداوِة. ويقال له: طنب. الطنبور يف رصاصٍ  من الطُّنبوُر هو قصبة   (1)
(, 2/63معجم ديوان األدب )(, و 7/472العني )انظر  .بره ذنبه ابلفارسية وهو مل،اجل

  .(504/ 4) العرب ولسان

خاص ة .  اأْلُنْ َثى النعامة َزْمرا, وهو َصوت يزُمر والفعل منه َزَمرَ  .َمزامري وهي آلة مجعه املزمار (2)
 (.2/671, والصحاح )(710/ 2) اللغة مجهرةو  (,7/365العني ) انظر

  (.433انظر احملرر )ص  (3)

(, ومغين احملتاج 2/272(, وفتح الوهاب )3/209انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)
(6/348.) 

  (469/ 5) احملتاج (, ومغين9/155وهو الصحيح من املذهب. انظر النجم الوهاج ) (5)

 (.7/442(, وهناية احملتاج )9/128(, وحتفة احملتاج )184/ 11انظر فتح العزيز ) (6)

يقطع.  مل قبله، أخرجه وإن قطع، والتغيري، الفصل بعد أخرجه وهناك قول آخر وهو: إن (7)
-116/ 10, والروضة )(184/ 11) ولكن املذهب كما ذكره املصنف. انظر  فتح العزيز

117). 

 ويف )أ( و)ب( )يف فضة(. والصواب هو املثبت من )ج(. (8)



 (10) /(9) : وهو أان  إن جو زان اختاذ]ها[(8): والوجه ما قاله يف البيانالرافعيقال 

 .(11)ُقطع, وإال  فال كاملالهي
أي لغري السارق حالة اإلخراج. فال قطع على  الثاين: كونه ملكا لغريه"قوله: "

 و (1)املودِعو  ,(14)املستأجرو  (13)املستعريو  (12)املرهتند من سرق مال نفسه من يد غريه كيَ 

                                                           

 .(360/ 3) انظر املهذب (1)

 .(400/ 7) انظر التهذيب (2)

 .(10/117) والروضة(, 11/184انظر فتح العزيز )  (3)

 .(117-116/ 10) انظر الروضة (4)

 .(280/ 17)النبيه  انظر كفاية( 5)

 (.3/206انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 انظر املصدر السابق.( 7)

 .(468/ 12) انظر البيان (8)

 واملثبت من )ب( و)ج(.ما بني املعقوفتني ساقطة من )أ(, ( 9)

 /ب/أ(.422)( 10)

 (.17/280(, وكفاية النبيه )10/117, والروضة )(184/ 11) انظر فتح العزيز (11)

 ِبَكَذا َرهني َوُفاَلن. رِهان اسم فاعل من ارهتن إذا أخذ الشيء رهنا. والرهن مجعه املرهتن (12)
 منها يستويف بدين وثيقة مال، عني ويف الشرع: جعل .بِهِ  َمْأُخوذ َأي بِِه، ومرهون بِهِ  ومرهتَن

 ص) , والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي(807/ 2) اللغة وفائه. انظر مجهرة تعذر عند
 .(144/ 2) املطالب , وأسىن(147

 يصح أعيان منافع إابحة هي: الشرع واإلعارة يف هو اسم الفاعل من االستعارة. املستعري (13)
 .(327 ص) (, واملطلع7/4821عينها. انظر مشس العلوم ) بقاء مع هبا االنتفاع

 يف أجر من أعطيت ما هو: هو اسم الفاعل من استئجار. مبعىن األجري. واإلجارة املستأجر (14)
 .(10/ 4) العرب ولسان (,1/63ومقاييس اللغة ) (,6/173عمل. انظر العني ) يف



آخر لزمه القطع؛ ألن ه ال  (5). فلو أخذ مع ماله نصااب(4) (3)الوكيلو  (2)القراضعامل 
ولو سرق ما اشرتاه من يد البائع يف زمن اخليار أو بعده فال قطع. وإن . (6)شبهة فيه

سرق معه ماال آخر, فإن كان قبل أداء الثمن ُقطع, وإن كان بعده فال قطع على 
. ولو ُوهب له شيء , فسرقه بعد القبول وقبل (7)األصح  كمن سرق من دار اشرتاها

على القبض, فريد على  موقوفلك القبض, فالصحيح أن ه ال قطع. وإن قلنا إن  امل
 . (8)إطالقه

                                                           

 الودع، من مفعولة، مبعىن فعيلة املودع اسم فاعل من أودع أي ال ذي يقبل الوديعة. والوديعة. (1)
 ص) الفقهاء , وأنيس(337 ص) للحفظ. انظر املطلع تركت أمانة الرتك أي هي: وهو
 (.1/40, والتعريفات الفقهية )(92

 يتجر أبن له وأيذن ورقا أو عينا الرجل إىل الرجل يدفع أن واملضاربة مبعىن واحد وهو القراض (2)
غريب احلديث للقاسم بن سالم يتشارطانه. انظر  ما على بينهما الربح أن على فيه

 (.1/147, وحلية الفقهاء )(164 ص)يف غريب ألفاظ الشافعي  الزاهر(, و 4/151)

 ص) الطلبة انظر طلبة . ومصدره الوكالة.الوكالء واجلمع إليه. فوض مبا القائم هو الوكيل (3)
 (.11/736, ولسان العرب )(494 ص) , واملغرب(137

( 484و 469/,5(, ومغين احملتاج )9/144(, وحتفة احملتاج )10/113انظر الروضة )( 4)
 (.7/457وهناية احملتاج )

 سقط من )ج( كلمة )آخر(.( 5)

(, 484و 5/469(, ومغين احملتاج )9/144(, وحتفة احملتاج )10/113الروضة )انظر ( 6)
 (.7/457وهناية احملتاج )

(, والروضة 11/180انظر فتح العزيز ) واألصح كما ذكر. وفيه وجه أن ه يقطع. (7)
 (.4/138(, وأسىن املطالب )10/114)

(, 10/114(, والروضة )11/180)والصحيح كما ذكر. وقيل: يقطع. انظر فتح العزيز ( 8)
 (.4/138(, وأسىن املطالب )485وكفاية األخيار )ص



أو نقص فيه عن  فلو ملكه إبرٍث وغريه قبل إخراجه من احلرزقوله: "
 .أبكل وغريه مل يُقَطع" (1)نصابٍ 

خراج من احلرز امللك يف املسروق قبل اإل (3)اثن (2)طرءفيه مسألتان: األوىل: إن 
بعد اإلخراج مل يسقط, لكن لو وقع  طرءوإن  ء يسقط القطع.إبرث أو هبة أو شرا

ذلك قبل الرفع إىل القاضي مل ميكن استيفاء القطع بناء  على أن  استيفاء القطع يتوقف 
 .(4)على دعوى املسروق منه ومطالبته ابملال, وهو الصحيح

أبن أكل مال بعضه أو أحرقه أو  لو نقصت قيمة املسروق يف احلرزالثانية: 
 . (5)أخرج دون نصاب فال قطع, وإن نقص بعد اإلخراج ُقطع

أي يسقط القطع بدعوى  (7) "(6)وكذا إن اّدعى ملكه على النص قوله: "
امللك فيما أخذه على صورة السرقة أبن قال: كان غصبه مين  أو من مورثي أو كان 
وديعة يل عنده أو عارية أو كنت اشرتيته منه أو وهبه يل وأذن يل يف قبضه أو أذن يل يف 

                                                           

 ويف )ب(: )النصاب( بدل )نصاب(.( 1)

آخر.  بلد من عليهم طََلْعتَ  إذا وطُروءا ، َطْرءا   َأْطرَأُ  القوم على أي طلع. ويقال: َطَرْأتُ  طرء (2)
واحملكم واحمليط األعظم (, 1/478لفاظ املقنع )واملطلع على أ, (60/ 1) انظر الصحاح

 .(1/114, ولسان العرب )(9/203)

 ويف )ب(: )اين( بدل )اثن(.( 3)

(, 9/128انظر حتفة احملتاج ) والصحيح كما ذكر. وقيل: يقطع وال ينتظر حضوره ومطالبته. (4)
 (.7/443(, وهناية احملتاج )5/469ومغين احملتاج )

 .(7/443(, وهناية احملتاج )5/469(, ومغين احملتاج )9/128احملتاج )انظر حتفة ( 5)

, اإلمام أقوال من كان  ما: الَنصُّ  (6)  َوْجه   قابله وما املذهب، يف اخلالف من الر اجح وهو الشَّاِفِعي 
 احملتاج به. انظر مغين يعمل فال مسألة؛ نظرْيِ  يف َنص ٍ  من خمرَّج   قول أَوْ  ِجدَّا ضِعْيف

 .(49-1/45) احملتاج وهناية ،(1/106-107)

 (.7/59انظر األم ) (7)



أخذه؛ ألن  ما يد عيه حمتمل, والقطع يسقط ابلشبهة. وال يُقَبل قوله يف املال, بل 
صدق املأخوذ منه بيمينه يف نفي الغصب والبيع واهلبة, وبال ميني يف قوله: أِذن يل يف ي

ما متفقان على أن  املال له, فريد  عليه   .(1)أخذ ماله. فإهن 
 
 

أن ه يُقَطع؛ لئال يصري ذريعة يف إسقاط احلد , إذا ظفر  (2) وعن أيب إسحاق
 . (6)وجه عند فساد الزمان (5): وله(4)الروايينقال  .(3)به

                                                           

 (.5/470(, ومغين احملتاج )10/114(, والروضة )11/181انظر فتح العزيز )( 1)

 بن العباس أيب عن الفقه أخذ املذهب. أئمة املروزي, أحد إسحاق بن أمحد بن هو إبراهيم  (2)
 لهو األصول.  وخلصه، وصنف واملهذبَ  للمزين، املختصرَ  وشرحَ  كثرية،  كتبا  وصنف سريج.
 فأدركه مصر، إىل عمره آخر يف انتقل مث املروزي. حامد وأيب املروزي، زيد كأيب  كبار،  تالمذة

 الشافعيني البن كثري , وطبقات(27 -1/26) األعيان ه   . انظر وفيات340 سنة هبا أجله
 .(430 -15/329) النبالء أعالم , وسري(240 ص)

 (.343-17/342(, وكفاية النبيه )11/181انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (3)

، إمساعيل بن الواحد هو أبو احملاسن فخر اإلسالم عبد (4)  بنواحي) رواين أهل من شافعي 
 الشافعي   كتب  احرتقت لو: قال أن الفقه يف متكنه من ه  . وبلغ415ولد سنة  (طربستان
 سنة املؤمن". وتويف و"الكايف" و"حلية املذهب" "حبر :تصانيفهمن  .حفظي من ألمليتها

(, ووفيات األعيان 526-524ه    . انظر طبقات الشافعيني البن كثري )ص  502
 (.35/ 3(, واتريخ اإلسالم )3/198-199)

 ويف )ب(: )وال وجه( بدل )وله وجه(.( 5)

طالب: عبد هللا بن سعيد الزهراين )ص انظر حلية املؤمن للروايين, كتاب احلدود, حتقيق ال ( 6)
 ( ولفظه "وهلذا وجه. واملصلحة يف هذا على زمان الفساد. انتهى.147



مل يُقَطع املّدعي  ولو سرقا واّدعاه أحدمها له أو هلما, فكّذبه اآلخرقوله: " 
. ولو (2)ال يُقَطع"؛ ألن ه مقر  بسرقة نصاب بال شبهة. وقيل: اآلخر يف األصحّ  (1)وُقطع

 . (4)مل يُقطَعا (3)اد عيا أن  املسروق ملكهما
واحرتز بقوله: "فكذ به" عم ا لو صد قه, فإن ه ال يُقَطع أيضا كاملد عي. قاله 

أن ه ال  الرافعي. لو مل يكذ به ومل يصد قه أو قال: ال أدري, فقضية كالم (5)وغريه البغوي
يكذ به, ولكن ه قال: ال أدري, حيتمل وجهني: أصح هما ال لو مل ". ويف الكايف: (6)يُقَطع
ا ُمفرَّعة على (7)"جيب . وكان ينبغي تصريح املصنف ابلغا يف هذه املسألة؛ ليُنبِ ه على أهن 
 . (8)الن ص

, وإن قّل (9)فال قطع يف األظهر شريكه مشَتكا حرزوإن سرق من " قوله:
املشرتكة. فعلى  كوطء. فتصري شبهة  (10)"؛ ألن  له يف كل  قدر جزءا , وإن قل /نصيبه

                                                           

 ويف )ج(: )يقطع( بدل )قطع(.( 1)

(, هناية 5/470(, ومغين احملتاج )9/129والقول األول هو املذهب. انظر حتفة احملتاج ) ( 2)
 (.7/444احملتاج )

 ملكهما(.ويف )ج(: )هلما( بدل )( 3)

 (.10/115(, والروضة )11/182انظر فتح العزيز ) ( 4)

 (.9/129(, وحتفة احملتاج )7/391انظر التهذيب ) (5)

 (.11/183انظر فتح العزيز ) (6)

 (.17/345انظر النقل عنه يف كفاية النبيه )وهو كتاب "الكايف" للخوارزمي.  (7)

 (.5/470(, ومغين احملتاج )9/157انظر النجم الوهاج ) (8)

لقوة  ال يت لإلمام الشافعي؛ عن أحد القولني أو األقوال يُعرَب به إذا قوي اخلالف: اأْلَْظَهرُ  (9)
-1/45) احملتاج هناية ،(1/106) احملتاج مغين انظر. وإشعارا بظهوره على مقابله مدركه،

 .(14-1/13) حاشيتا قيلويب وعمرية ،(49

 /ج/أ(.180) (10)



شائعا, مل يُقَطع. والثاين: إن سرق من نصيب  دينارله منه قدر  دينارهذا لو سرق ألف 
 دينارنصف  (2)سرق. وصورته كما قال األكثرون: إن (1)الشريك قدر نصاٍب ُقطع

إن كان ثلثاه  (3)فأكثر دينارفأكثر, إن كان املال بينهما نصفني أو ثالثة أرابع 
  .(4)للسارق

فال "ال يكون للسارق يف املسروق شبهة. أي  الثالث: عدم شبهة فيه"قوله: "
"؛ ملا بني األصول والفروع من االحتاد واستحقاق قطع بسرقة مال أصل وفرع َوسيد

  .(7) (6) اخلف افصر ح به . (5)النفقة إذا احتاج. واألجداد واجلدات كاألب واألم
 
 

                                                           

قطعا. وهناك وجه  يقطع مل وإال السرقة، نصاب شريكه مال من له خلص إذا اخلالف حمل (1)
انظر حتفة  .قطع. وهو األوجه حرزمها اختلف إذا وأما إن احتد حرزمها مل يقطع. أنه آخر هو
 (.7/444), وهناية احملتاج (471/ 5) احملتاج (, ومغين129/ 9احملتاج )

 ويف )ب(: )يسرق( بدل )سرق(.( 2)

 فأكثر(. فأكثر, إن كان املال بينهما نصفني أو ثالثة أرابع دينارسقط من )ب( قوله )( 3)

اآلخر. ولكن املذهب ما ذكر املصنف. انظر  مال سرقةب منهما كل  يقطع: ثور أبو وقال  (4)
(, وفتح العزيز 7/396(, والتهذيب )13/101)(, وحبر املذهب 17/291هناية املطلب )

(11/186.) 

 (.7/442(, وهناية احملتاج )5/471(, ومغين احملتاج )9/158انظر النجم الوهاج )( 5)

 بعد إسحاق أبو الشيخ . وذكره"اخلصال" كتاب  له .بكر أبو يوسف بن عمر بن أمحد هو (6)
 العباس. أىب أصحابه أكثرهم مجاعة يف -أي يف طبقة القرن الرابع  –ونظرائه  سريج ابن طبقة
 العقدو , (124/ 1) شهبة قاضى البن الشافعية طبقاتو  (,95اتريخ جرجان )ص انظر

 .(31 ص) املذهب

 (.4/185) حاشيتا قيلويب وعمريةانظر النقل عنه يف   (7)



 
 
 
 
 

: والظاهر أن ه ال فرق بني أن يتفق دينهما أو خيتلف, وال بني احلر  الزركشي قال
  (4)املبع ضو  (3)أم الولدو . (2)املدبَّرواستحقاق النفقة شبهة يف حق العبد و  .(1)الرقيقو 

. وال خالف (1)يف األصح ؛ ألن ه عبد ما بقي عليه درهم (7)املكاَتبوكذا  .(6)  (5)القن  ك
                                                           

 (.428ماجد العبديل )صانظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب  (1)

 موتى بعد حر أنت له قيل الذي هو املطلق واملدبر املوت. بعد أي دبر عن واملدبر هو املعتق  (2)
  وقت إىل أو كذا  مرض من مت إن له قيل الذي هو املقيد واملدبر حر, فأنت مت إذا أو

 (.3/167), ودستور العلماء (64 ص) الطلبة طلبة انظر .حر فأنت كذا  طريق يف أو كذا

ولدت. انظر شرح  مث زوجها ملكها أمة أو ملكها مث زوجها من ولدت أمة هي :الولد أم (3)
 (.1/25, والقاموس الفقهي )(131/ 1) العلماء (, ودستور1/526حدود ابن عرفة )

, (31 ص) الفقهاء لغة رقيقا. انظر معجم االخر بعضه وبقي بعضه اعتق الذي هو العبد (4)
 .(17/171واملوسوعة الكويتية )

 ويستوي .وأبواه هو ملك إذا قن عبد وقيل: .عتق سبب له ينعقد مل الذي الرقيق : هوالقن (5)
(, 1/403الغريب املصنف )(, و 5/27العني )واألنثى. انظر  والذكر فوقه وما الواحد فيه

 .(26 ص) الطلبة وطلبة

 (.7/442(, وهناية احملتاج )5/471(, ومغين احملتاج )9/158الوهاج )انظر النجم ( 6)

 أدى إذا أنه عليه ويكتب عليه، ينجمه مال على أمته أو عبده الرجل يكاتب أن املكاتبة (7)
 ووالؤه عتق عليه كاتبه  اليت جنومه مجيع مواله على وفر فإذا حر فهو وكذا كذا  جنم وكل جنومه
(, وطلبة الطلبة 1/39, ومفاتيح العلوم )(87/ 10) اللغة هتذيب انظر كاتبه.  الذي ملواله
 (.64)ص 



. ويُقَطع بسرقة مال األخ (2)أن  السيد ال يُقَطع مبا يف يد مملوكه, وإن قدر ماله ملكا
 . (3)والعم  وسائر األقارب

, إذا كان أي بسرقة مال اآلخر "قطع أحد الزوجني ابآلخرواألظهر  قوله: "
. والثاين: ال؛ ألن  كال  منهما متبسط يف (5)لعموم اآلية؛ (4)احملرر حمرزا عنه كما صر ح به

والغزايل يف , (6) أبو الفرج الز ازمال اآلخر, ويرثه دون حجب, فأشبه االبن. وصح حه 
 . (7)اخلالصة

وإن كان  ,إن ه مذهب الشافعي؛ الختيارِه له وبسِطه دليَله": البلقيينوقال 
. والثالث: يُقَطع الزوج دون الزوجة؛ (8)"األرجح يف القياس أن يُقَطع الزوج دون الزوجة

 . (9)الفرتاقهما يف استحقاق النفقة

                                                           

وهناك قول آخر بوجوب القطع. ولكن املذهب ما ذكره املصنف. انظر فتح العزيز  (1)
 (.2/537(, واإلقناع للشربيين )4/141(, وأسىن املطالب )11/192)

 (.10/120انظر الروضة ) (2)

 (.17/237(, وكفاية النبيه )10/120(, والروضة )4/36ط )انظر شرح مشكل الوسي (3)

 (.433انظر احملرر )ص  (4)

 (.38اآلية )سورة املائدة:  چٺ  ٺ  ٺچ (5)

 ولد ."األمايل"و", التعليقة" صاحب, النُ َوْيزي السرخسي حممد بن أمحد بن الرمحن عبد هو  (6)
 حبفظ اآلفاق يف املثل به يضرب كان ممن  وغريه. احلسني القاضي على وتفقه. ه   431 سنة

(, 2/263هتذيب األمساء واللغات ) انظر .ه  494 سنة اآلخر ربيع شهر يف وتويف. ذهبامل
 (.111 ص) املذهب والعقد(, 104-101/ 5) للسبكي الكربى الشافعية طبقاتو 

 (.68/ل6انظر النقل عنه يف قوت احملتاج )( 7)

 (.3/210)انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ( 8)

(, وحتفة احملتاج 10/120الروضة ) ال املصنف. انظر املسألة أبكملها يفواألظهر كما ق (9)
 .(472/ 5) احملتاج مغينو (, 9/130)



 
 

 .(3): وهو أعدل األقوالالزركشي. قال (2)تبعا للفارقي (1)واختاره يف املرشد
حُمَرزا عن أحد الزوجني, بل كان يف /أ/ب[ يكن املسروق 344أم ا إذا مل ]

. (5). واخلالف أيضا فيما إذا مل يستحق شيئا حني السرقة(4)حرزمها مل يُقَطع بال خالف
أن ه كما لو سرق من  (7)فاملتجه كما قاله يف املطلب (6)أم ا إذا استحقت النفقة والكسوة/

                                                           

 نيفا . تويفحامد أيب التميمي الرمحن عبد بن حممد بن الفقه" هو حملمد يف "املرشد الكتاب (1)
, والضوء (236-235/ 1) شهبة قاضى البن الشافعية وأربعمائة. انظر طبقات وأربعني

 .(5/449(, والدرر الكامنة )6/13الالمع )

 أيب الشيخ على وتفقه ه     .433 سنة مبيافارقني ولد. الشافعي علي أبو إبراهيم بن احلسن  (2)
 كل  املاضي من يقرأ وكان. أيض ا الشامل كتابه  حلفظ الصباغ ابن الزمو  الشريازي. إسحاق

 وتويف". الفتاوي"و" املهذب على الفوائد" كتبه  من. : املهذب والشاملالكتابني أحد ربع ليلة
/ 19) النبالء أعالم وسري ,(567 ص) الشافعيني طبقات انظر .هللا رمحه ه        528 سنة

يف  كفاية النبيه  انظر النقل عن الفارقي .(178/ 2) التقييد البن نقطة, و (608-609
(17/333). 

 (.430انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (3)

 (.9/130(, وحتفة احملتاج )9/159(, والنجم الوهاج )10/120انظر الروضة ) (4)

 من النفقة والكسوة وحنوها وقت شيئا الزوج على تستحق مل إذا الزوجة يف اخلالف حمل (5)
 .(472 /5) احملتاج السرقة. انظر مغين

 /ب/ب(.422)( 6)

 (.4/213انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (7)



تاج إليه؛ ألن ه سبب حم (1)له دين  نصااب من مال املديون. وميكن أن يقال: هذا غري
 . (2)الزركشيقاله  آخر.

ومن ال يُقَطع بسرقة مال شخص ال يُقَطع عبده بسرقة مال ذلك الشخص؛ 
أيب سيده وابنه. وقيل: يُقَطع  (3)ألن  يد العبد كيد السيد. فال يُقَطع العبد بسرقة مال

 . (4)العبد, وإن مل يُقَطع سيده
أي  , إن أُفِرز ِلطائفة ليس هو منهم ُقطع"ومن سرق مال بيت املالقوله: "

وإاّل فاألصّح . "(6)كذوي القرىب, وليس السارق منهم  (5)اجلاجرميبال خالف كما قاله 
 وكصدقٍة وهو فقري فال, وإاّل ُقطع" (8)املسروق كمال املصاحل (7)إن كان له حق يف

فيه أوجه: أصح ها أن ه إن   يت املال قبل أن يُفَرز وهو مسلم,رق من مال بيعين أن  من س
كان صاحب حق يف املسروق كالفقري يسرق من مال الصدقات أو املصاحل, فال قطع. 

                                                           

 ( ساقطة من )ب(.كلمة )غري(  1)

 (.430انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص (2)

 ذلك الشخص؛ ألن  يد العبد كيد السيد. فال يقطع العبد بسرقة مال(.سقط من )ب( قوله )( 3)

 .(9/159(, والنجم الوهاج )10/120انظر الروضة )( 4)

ومن  .وجرجان نيسابور بني بلدة وجاجرم. اجلاجرمي السهلي حامد أبو إبراهيم بن هو حممد( 5)
 انظر طبقات .ه   613 سنة وتويف. اخلالف" يف "طريقة, الفقه" يف "الكفاية: تصانيفه
 وطبقات(, 800ص) الشافعيني وطبقات(, 45-44/ 8) للسبكي الكربى الشافعية
 (.62/ 2) شهبة قاضى البن الشافعية

 (.9/131(, وحتفة احملتاج )4/140وأسىن املطالب ) (,10/117انظر الروضة )( 6)

 وسقط حرف )يف( من )ج(.( 7)

الصحاح املخاصمة. ومنه املصاحل. انظر  خالف وهي املساملة مع الكفار, أي املصاحلة( 8)
 (.12/293ولسان العرب ), (144 ص) لبةالط طلبة(, و 5/1952)



. واستثىن منه (1)وإن مل يكن صاحب حق فيه كالغين, فإن سرق من مال الصدقات ُقطع
. وإن سرق من مال (2)ما إذا كان غارما إلصالح ذات البني أو غازاي البلقيين اإلمام

 (3)الرابطاتاملصاحل مل يُقَطع على األصح ؛ ألن ه قد يصرف ذلك إىل عمارة املساجد و 
مبعترب.  (5): "هذا التعليل ليسالبلقيين اإلمام, فينتفع هبا الغين والفقري. قال (4)القناطرو 

أيخذون مع الغين. فإن اتفق أن ه مل يكن يف السارق  (6)فإن  العلماء والقضاة وحنوهم/
أمكن أن جييء هذا التعليل". وقال: "ومال بيت  صفة مما يعترب يف صرف سهم املصاحل

اْلُمعد  للمصاحل, وماُل من  (8)الفيءو  (7)الغنيمةس س مخُ املال على احلقيقة ماالن: مخُ 
مات من املسلمني وال وارث له ُمستغرِق. ومال الصدقات ليس من أموال بيت املال". 

                                                           

 أو الصدقات، من سرق وسواء فقريا، أو غنيا كان  سواء قطع مطلقا، ال: وفيه أوجه. األول (1)
التفصيل ال ذي ذكر املصنف. وهو األصح. : والثالث يقطع مطلقا،: والثاين املصاحل، مال

 (.9/131(, وحتفة احملتاج )4/140وأسىن املطالب ) (,10/118انظر الروضة )

 (.3/211انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (2)

, (325/ 2) املستعذب والعباد. انظر النظم النساك يسكنه ما: وهو رابط، مجع الرابطات (3)
 .(5/71, وتكملة املعاجم العربية )(7/303ولسان العرب )

 النظم(, و 2/463املخصص ) اجلسر. انظر مبعىن املاء فوق الطريق وهى قنطرة. مجع القناطر  (4)
 .(260 ص) , واملطلع(88/ 2) املستعذب

 تكرر هنا قوله: )هذا التعليل( يف )ج(.( 5)

 /ج/ب(.180) (6)

/ 1) قتيبة البن احلديث َحْرب. انظر غريب َعن اْلَعدو أَرض من اْلُمسلُمونَ  غنمه َما ةالغنيمَ  (7)
 (.8/141, وهتذيب اللغة )(228

 رجع. ويف الشرع: هو ما أي فيئا يفيء فهو كذا  إىل فاء يقال الرجوع هو اللغة يف والفيء  (8)
 عن عليه صاحلوه بصلح ركاب وال خبيل املسلمون عليه يوجف مل مما املشركني من هللا أفاءه

, (2/1083, ومجهرة اللغة )(228/ 1) قتيبة البن احلديث غريب وأرضيهم. انظر أمواهلم
 .(2/68والزاهر يف معاين كلمات الناس )



صاِلح فالصحيح أن ه يُقَطع؛ ألن ه خمصوص مال امل ذم ي. أم ا إذا سرق (1)انتهى
. قوله: (2)مبال املصاحلابملسلمني. وقيل: يُقَطع مبال من مات ومل خيلف واراث, وال يُقَطع 

؛ ألن ه إذا وجب القطع يف حقوق اآلدميني واملذهب قطعه بباب مسجد وِجذِعه""
أن ه  (6) أيب هريرة (5))ابن(عن  (4)املاوردي. وحكى (3)فأوىل أن جيب يف حقوق هللا تعاىل

ا , (8)هُحُصرِ ال قوله: " أجزاء املسجد, ويشرتك فيها املسلمون. (7)ال يُقَطع؛ ألهن 

                                                           

 (.3/210انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)

(, والنجم 10/118(, والروضة )11/187واملعتمد هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/160الوهاج )

(, 9/132(, وحتفة احملتاج )13/306ذهب كما ذكره املصنف. انظر احلاوي الكبري )وامل (3)
 (.7/446(, وهناية احملتاج )5/473ومغين احملتاج )

 الصيمري، على تفقه. املاورد بيع إىل نسبة وهو البصري احلسن أبو حممد بن هو علي (4)
 انظر. ه  450 سنة ماتو  القضاة. أقضى ولقب ."احلاوي" ه:تصانيفاإلسفرايين. ومن و 

 (.1955/ 5) األدابء ومعجم(, 131 ص) الفقهاء وطبقات(, 587/ 13) بغداد اتريخ

 (.13/306ما بني القوسني ساقطة من النسخ الثالثة. والصواب ما أثبته من احلاوي الكبري ) (5)

 وأيب سريج ابن العباس أيب عن الفقه أخذ هريرة. أيب بن احلسني بن احلسن علي أبو هو (6)
 وانتهت. والدارقطين الطربي علي أبو عنه وأخذ الفروع". يف "مسائل وله املروزي. إسحاق

 ,(40/ 12) النبالء أعالم سري انظر ه    . 345  سنة هللا رمحه وتويف. العراقيني إمامة إليه
 -3/256) للسبكي الكربى الشافعية وطبقات ,(324-323/ 11) ابلوفيات والوايف
257). 

ا(.( 7)  ويف )ب(: )ألن ه( بدل )ألهن 

 ما حَيُْصر ألنه ه؛ب مُسِ ي يُ ْفرتش، الذي النبات من هو البساط: احْلُُصر مجع حصري. واحلصري  (8)
اب. انظر العني ) من حتته / 4) اللغة , وهتذيب(179 ص) اللغة يف املنجد(, و 3/144الرتُّ

137). 



ا أُعدت لينتفع هبا الناس "تسرج (1)قناديلو  . واحرتز اِبإلسراج عن (2)أي وحنوه؛ ألهن 
ا يُقَصد هبا الزينة. )فهي(ال   ا (4)طُرُقاكاألبواب. وليس اخلالف   (3)يت ال تسرج. وإمن  ؛ وإمن 

 . (5)هو وجوه يف املسألتني
: وهذا يف املسلم. أم ا الذ مي إذا سرق ابب املسجد أو حصره أو البلقيينقال 

, وأمِّ ولد سرقها انئمة (7)"واألصّح قطعه مبوقوف. قوله: (6)غريمها, فُيقَطع بال خالف
؛ ألن  املوقوف عني يضمن ابليد, فوجب فيها القطع كاألعيان املطلقة, أو جمنونة"

مضمونة ابلقيمة كالِقن . والثاين: املنع فيهما؛ ألن  املوقوف غري مملوك  (8)املستولدةو 
                                                           

(, 5/261ُزجاٍج. ويقال ِقنِدل. انظر العني ) من ِمصباح   َوُهوَ  ابلكسر القناديل مجع الِقْنِديل، (1)
 .(3/1861, ومعجم اللغة العربية املعاصرة )(290/ 30) العروس واتج

 (.5/473(, ومغين احملتاج )11/179, وفتح العزيز )(119/ 10) انظر الروضة( 2)

 ويف )أ( )فهو(. والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(. (3)

 ويقطع ،قولني سألةاْلم يف بَ ْعضهم حيكي نْ كأ  ب،مذهالْ  ةحكاي يف ْصحاباأْل  فاختال هي  (4)
 ومغين ,(1/66) اْلَمْجُموع جوها. انظرو  اباأْلصح طرق ىُتسمَّ  وقد. اأبحدمه بعضهم
 (.1/49) احملتاج هناية ،(1/106) احملتاج

 إذا أنه على بناء بغريها القطع فيختص بطائفة اخلاص أما. العام املسجد يف حمل اخلالف (5)
هبا. وهناك وجه اثلث يف مسألة القطع ابحلصري والسرج وهو  اختص بطائفة املسجد خص
 الزينة. واملذهب كما ذكره املصنف. انظر الروضة أو االستضاءة به يقصد ما بني الفرق

 (.5/473(, ومغين احملتاج )11/178, وفتح العزيز )(119/ 10)

 (.3/211 حترير الفتاوى )انظر النقل عن البلقيين يف (6)

هلا.  تستأجر منفعة أو فائدة منها حيصل النقل يقبل ملكا مملوكة معينة عني كل  هو املوقوف: (7)
 (.314/ 5) انظر الروضة

 أََتت أمة اليمني. وقيل: هي مبلك أو النكاح، مبلك أتت سواء بولد؛ أتت اليت هي: املستولدة (8)
 مقاليد , ومعجم(213 ص) انظر التعريفات .ملكه يف دالسي من بِهِ  علقت طيطخت ربظاه
 .(61 ص) العلوم



. ولو سرق من غل ة األرض املوقوفة أو  مثرة شجرة لآلدميني, واملستولدُة امللُك فيها انقص 
 . (1)موقوفة ُقطع بال خالف

فلو كان للسارق استحقاق أبن وقف على مجاعة, فسرقه أحدهم أو شبهة 
استحقاق أبن سرق أصل بعض املوقوف عليهم أو فرِعه أو عبده أو وقف على الفقراء 

 . (2)فسرق فقري, فال قطع بال خالف
جمنونة عما إذا كانت عاقلة متيقظة, فال قطع انئمة أو  املستولدةواحرتز بكون 

بسرقتها؛ لقدرهتا على االمتناع. واملكرهة كالنائمة. وال قطع بسرقة املبعضة والكاتبة؛ 
 . (3)ملظنة احلر ية
 
 
 
 
 
 
 

 (2)أبو داود؛ ملا روى "(1)كونه ُُمَرزا مبالحظة أو حصانة موضعهالرابع:  قوله: "
عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن من حديث  (5)واحلاكم (4)ابن ماجهو  (3)والنسائي

                                                           

(, وحتفة 9/162(, والنجم الوهاج )5/473(, ومغين احملتاج )13/77انظر حبر املذهب )  (1)
 (. 9/133احملتاج )

(, وحتفة 9/162(, والنجم الوهاج )5/473(, ومغين احملتاج )13/77انظر حبر املذهب )  (2)
 (. 9/133احملتاج )

بِِه. انظر العني  ْسَترتيُ  أِلَنَّهُ  بذلك مسي الرتس. :النُّون َوَتْشديد اجْلِيم َوفتح اْلِميم ِبَكْسر جن  مِ الْ  (3)
 (.1/502(, واملنتخب من كالم العرب )30(, والسالح )ص 6/21)



                                                           

 (. 9/133(, وحتفة احملتاج )4/141(, وأسىن املطالب )10/121انظر الروضة ) (1)

  أصحاب أحد. السجستاين داود، أبو األزدي عمرو، بن شداد بن األشعث بن سليمان هو (2)
 داود أليب أِلنيَ : عنه احلريب إبراهيم قال. ه   202 سنة ولد. املشهورة الست ة احلديث كتب

. ه    275 سنة وتويف. السنن منها عديدة مصنفات له.  احلديد لداود ألني كما  احلديث،
 عساكر البن دمشق واتريخ(, 75/ 10) بغداد واتريخ(, 88: ص) النسائي مشيخة انظر

(22 /191). 

. قدميا مصر قدم. الن سائى حبر بن سنان بن على   بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو هو (3)
 وتوىف. ه    302 سنة القعدة ذى ىف مصر من وخرج. حافظا ثبتا ثقة احلديث، ىف إماما وكان

 يونس ابن اتريخ انظر. ه     303 سنة صفر من خلت عشرة لثالث االثنني يوم بفلسطني
 السنن رواة ملعرفة والتقييد(, 170/ 71) عساكر البن دمشق واتريخ(, 24/ 2) املصرى

 .(140: ص) واملسانيد

 إىل ارحتل. السنن كتاب  صاحب, احلافظ, القزويين هللا عبد أبو ماجه بن يزيد بن حممد هو(4)
 حممد بن علي شيوخه من. احلديث طلب يف والري واحلجاز ومصر والشام ومكة والكوفة البصرة

 انظر. ه     273 سنة رمضان شهر من بقني لثمان الثالاثء يوم ودفن االثنني يوم تويف. الطنافسي
 والتقييد(, 594/ 4) نقطة البن اإلكمال وإكمال(, 270/ 56) عساكر البن دمشق اتريخ
 . (120: ص) واملسانيد السنن رواة ملعرفة

 عامل, احلاكم الطهماين، الضيب نعيم بن محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد هللا عبد أبو (5)
 وله. ه     330 سنة يف مساعه وأول. ه     321 سنة ولد. كثرية  تصانيف ذو العلم واسع عارف،

 علماء معرفة يف اإلرشاد انظر. ه     405 سنة رمحه هللا مات. املستدرك منها كتب  عدة
/ 2) نقطة البن اإلكمال وإكمال(, 509/ 3) بغداد واتريخ(, 851/ 3) للخليلي احلديث

285.) 



فإذا آواه  جبل. (2)حريسة, وال يف ال قطع يف مثر ُمعل ققال: " , أن  رسول هللا (1)جده
 وحريسة اجلبل ما يسرق يف اجلبل .(5) ِمَجن  فالقطع فيما بلغ مثن الْ  (4)اجلرينأو  (3)املراح

                                                           

 سعيد بن هشام بن وائل بن العاص بن عمرو بن هللا عبد بن حممد بن شعيب بن عمرو هو (1)
 داود أيب عند حديثه له ضيعة إىل الطائف إىل خيرج كان.  كعب  بن هصيص بن عمرو بن سهم بن

(, 333/ 5) الكربى الطبقات انظر. ه     118 سنة مات. والنسائي ماجه وابن والرتمذي
 .(238/ 6) حامت أيب البن والتعديل واجلرح(, 512: ص) خياط بن خلليفة والطبقات

 ِإذا َحَرسا أحِرس َحَرست: يُ َقال ,نَفسَها قةالسر  جَيَْعلَها فبعضهم: تفسريين تُ َفس ر فاحلريسة  (2)
 .املراح يؤويها َحتَّ  قطع بلابجل اْلَماِشَية من ُيسرق ِفيَما لْيس أَنه اْلَمْعىن فيكون سرق,

 ألنه قطع؛ اجلبل يف حيرس فيما ليس: فيقول احملروسة هي احلريسة يكون أن اآلخر والتفسري
 اللغة يف والتقفية (99-98/ 3) للقاسم احلديث غريب انظر .حرس وإن حرز مبوضع ليس

 .(1/511, ومجهرة اللغة )(474: ص)

انظر   اح.اْلُمر  إىل َردَّها: أي اإلبَل، وأَراحَ  أَْمَسى. ِإذا إِلَْيهِ  يُرحيها الَِّذي اْلموضع: واْلُمراح  (3)
, وهتذيب اللغة (419/ 3) األدب ديوان , معجم(210/ 4) للقاسم احلديث غريب

(5/143.) 

 احلالل يف يكنز مث جفافه يتم حت ويرتك ويشرر صرم إذا التمر فيه جيمع هو املوضع الذي( 4)
انظر الزاهر يف  .اجلُُرنُ  واجلمع املربد يسمونه البصرة وأهل ممدود الفداء يسمونه البحرين وأهل

 (.5/2091(, والصحاح )11/27, وهتذيب اللغة )(105 ص) غريب ألفاظ الشافعي

البيهقي هبذا اللفظ يف السنن الكربى يف ابب ما يكون حرزا وما ال يكون من حديث  اخرجه (5)
 فذكره.  وقال البيهقي: وقد :قال  النيب عبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب حسني املكي أن  

 اخرجه(. و 17994جده ) عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث من موصوال هذا روينا
(, وأبوداود يف سننه يف ابب ما ال قطع 2596ابن ماجه يف سننه, ابب من سرق من احلرز )

(  8151واحلاكم يف املستدرك برقم ) ,(4957(, والنسائي السنن الصغرى )4390فيه )
وحسنه األلباين يف إرواء  أبيه عن جده, حنوه. كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب, عن

 (.2413)حديث: عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده:  الغليل



. فدل  على أن ه ال قطع فيما مل اجلرين (2)أو املراحاملواشي. فاشرُتط للقطع إيواُء  (1)من
 . (4) (3)العرفحُيَرز. وخيتلف احلرز ابختالف األموال واألحوال, فرُيَجع فيه إىل 

قتضي االكتفاء ابحلصانة بال مالحظة. وليس كذلك, بل ال وعبارة الكتاب ت
 . (6)كما سيأيت  (5)لكن ال يشرتط دوامها املالحظة,بد  فيها من 

أي على العادة.  "دوام حِلاظٍ  (7)فإن كان بصحراء أو مسجد اشَُتطقوله: "
وان كان حبصٍن كفى . قوله: "(8)فال تقدح الفرتات ال يت تعرض لإلنسان على الصحيح

. "واحَلَصانة" بفتح احلاء (9)العرفأي ومل ُتشرَتط مداومته. وحُيِكم يف ذلك  حلاظ معتاد"
ِم املراعاُة, مصدر الحظاللحاظو". (10)والصاد املهملتني املنعُ  قوله:  .(1)" بكسر الال 

                                                           

 حرف )من( سقطت من )ب(. (1)

 ويف )ج(: )و( بدل )أو(.( 2)

 ويف. املنكر ضد واملعروف واإلحسان، والرفق اخلري وهو واملعروف، املعرفة: لغة العرف (3)
 انظر. ابلقبول السليمة الطباع وتلقته العقول جهة من النفوس يف استقر ما هو: االصطالح

 ,(79: ص) جنيم البن والنظائر واألشباه(, 189: ص) املنار خمتصر شرح األفكار خالصة
 (.296/ 1) والنظائر األشباه شرح يف البصائر عيون غمزو 

ال يعد صاحبه ُمضيَّعا. انظر هناية املطلب د إمام احلرمني اجلويين والغزايل احملرز مبا وقي  ( 4)
 (.6/468(, والوسيط )17/256)

 (. 7/448(, وهناية احملتاج )9/134(, وحتفة احملتاج )9/163انظر النجم الوهاج ) (5)

 أي عند قوله: "إن الحظه فمحرز......".  (6)

 ويف )ب(: )كفى( بدل )اشرتط(. (7)

 (.7/448(, وهناية احملتاج )5/474ين احملتاج )(, ومغ9/134انظر حتفة احملتاج )  (8)

 .انظر املصادر السابقة  (9)

 ما إىل يوصل ال موضع كل:  واحلصن .منع حصني أي فهو حصانة، حيصن املكان حصن( 10)
(, 4/143حوهلا. انظر هتذيب اللغة ) بنيت إذا القرية وحصنت. حصون واجلمع جوفه، يف

 .(119/ 13) العرب وجممل اللغة البن الفارس, ولسان



؛ ال آنيٍة وثيابٍ  حرز (2)ِإصطبلٌ و " ؛ ألن  إخراج الدواب مما يظهر ويبعد "(3)دوابَّ
ما جرت العادة  البلقيين اإلماماالجرتاء عليه خبالف ما خيف ويسهل محله. واستثىن 

وثياب الغالم وآالت الد واب  ورحال اجلمال  (6)السطلك  (5)يف اإلصطبالت/ (4)بوضعه/
. فيفصل فيه بني أن يكون متصال ابلعمارة أم ال. (8). واختار أن ه كالدار(7)السقاءوقربة 

للمصنف أن يعرب  ابلغا؛ ألن ه أخذ يف تفصيل ما  (9)وأييت فيه ما سيأيت فيها. وكان أوىل
؛ ؛ ال ُحليٍّ ونقٍد"(11) ِبْذلةآنيٍة وثياب  حرزوُصفَُّتها  (10)عرصة الدارو "أمجله. قوله: 

                                                           

 , ولسان(553/ 1) اللغة انظر مجهرة. راعيته إذا والحظته يالحظه. املالحظة مصدر الحظه (1)
 (.2/550, واملصباح املنري )(458/ 7) العرب

 اخليل بيت وهو اهلمزة, وإسكان الباء وختفيف الالم. بكسر واإلصطْبل مجعه اإلصطبالت  (2)
(, 2/1125ي كلمة ليست عربية. انظر مجهرة اللغة )الدابة. وه موقف .وموقف الدابة

 .(18/ 11) العرب , ولسان(328 ص) واملطلع

 بوضعه العادة جرت مما وحنوه كاجلل  اخلسيس أما, ابلنفيس مقيد( الثياب) يف ذكره الذي (3)
 (164/ 9) الوهاج تبع ا. انظر النجم له حرز فهو هناك

 /ب/أ(. 423)( 4)

 /ج/أ(.181) (5)

وهي كلمة معربة. انظر مجهرة  .ُسُطول   واجلمع ُعْرَوة هلا الت َّْورِ  ِشْبهُ  طست  صغري , :لُ السطْ  (6)
 .(434/ 8) األعظم واحمليط (, واحملكم2/836اللغة )

 (.9/164(, والنجم الوهاج )10/122(, والروضة )11/196انظر فتح العزيز )( 7)

 (.5/475(, ومغين احملتاج )3/212انظر النقل عنه استثناؤه واختياره يف حترير الفتاوى )  (8)

 ويف )ج(: )األوىل( بدل )أوىل(.( 9)

ارال َعْرَصة (10) وِعراص. وقيل: وسطها. انظر العني  َعَرصات َواجْلمع ِفيِه، بناءَ  اَل  َما: دَّ
 .(1/141, ومعجم ديوان األدب )(738/ 2) اللغة مجهرةو  ,(1/298)

أي ِمْهنة ضد الصيانة. ويقال: ثوب بذلة ملا ميتهن من الثياب. انظر مجهرة اللغة  ِبْذلة (11)
 (.4/1632(, والصحاح )1/199(, ومعجم ديوان األدب )1/305)



سة حُتَرز يف الد ور ويف بيوت ألن  العادة فيها اإلحراُز يف املخازن. وكذا الثياب النفي
ما البلقيين اإلمام. واختار (2)ويف األسواق املنيعة (1)احلاانت للحلي والنقود  حرز (3)أهن 

ملا فيها". قال:  حرز: "والبيوت املغلقة (5)واملختصر (4)أيضا؛ إلطالق الشافعي يف األم
ا يتخذ الناس لنقودهم وحليهم حرزا خاص ا غري  ,(6) أبو حامدوعليه جرى الشيخ " وإمن 

فما  .(8)كالما آخر  املاوردي. ونقل عن (7)الصُّف ة من أجل عائلتهم؛ ال من أجل السارق
قَطع مبا يف البيوت ويُ  يها وخيرج منها, ال يُقَطع به,ترك يف صحون املساكن ال يت يدخل إل

ا هو يف  املقفلة منها. قال: وهذا ال ذي ذكره يف صورة الداخلني. ليس الكالم فيه, وإمن 
رجل نقده يف الصُّفة, وخرج, وأقفل الباب, وسرق يف احلالة ال يت تكون الدار فيها حرزا, 

  .(10)"رمحه هللا هبذا حملَّ اختياره (9)شيخنافإن ه حينئذ يُقَطع. فبني  
                                                           

 حانوت وهى احلانة، إىل منسوبة اخلمر: واحلانِيَّةُ . اخلمر فيها يباع ال يت املواضع: احلاانت (1)
انظر  .حانوات شيء فيه يباع بيت كل  صار حت كثر  مث اخلمار، بيت احلانوت .اخلمار

, ولسان العرب (2106/ 5) , والصحاح(179 ص) األشياء أمساء معرفة يف التلخيص
(133/136 .) 

(, وأسىن املطالب 10/122والروضة )(, 11/196وهو املعتمد. انظر فتح العزيز )( 2)
(4/141.) 

ا( بدل )إهنما(.( 3)  ويف )ج(: )إهن 

 (.6/161انظر األم )( 4)

 (.8/370انظر خمتصر املزين )( 5)

 (.6/477انظر الوسيط )( 6)

 (.3/213انظر النقل عن البلقيين يف حترير الفتاوى )( 7)

النقود واحللي خمتلفة. من الناس من جيعل صفة  وملخص كالمه هو أن  عادات الناس يف حرز( 8)
 (.8/379الدار حرزا هلا, ومن الناس من خيص أماكن يف البيت. انظر احلاوي )

 (.1/46انظر حترير الفتاوى ) .املراد به البلقيين عند الشيخ أيب زرعة( 9)

 (.3/213انظر النقل عن البلقيين يف حترير الفتاوى )( 10)



؛ "(2)أو توّسد متاعا فُمحَرزٌ  (1)بصحراء أو مسجٍد على ثوبولو انم قوله: "
فجاء سارق, فأخذه من  انم يف املسجد, فتوس د رداءه,  (3) صفوان بن أميةألن  

. فأمر بقطع يده..." حتت رأسه, فأخذ صفواُن السارَق, وجاء به إىل رسول هللا 
. وكذا لو أخذ املنديل من رأسه أو املداس من رجله أو (4)احلديث. رواه مالك وغريه

: ال يكفي وضعه املاورديأو داننري, قال  دراهم. فلو كان يف املتاع (5)اخلامت من إصبعه
. وهو مقتضى ما ذكره املصنف يف (6)/أ[ انم, بل يشد ه يف وسطه345حتت رأسه إذا ]

                                                           

 ج( قوله )على ثوب(.سقط من )( 1)

(, ومغين احملتاج 10/122(, والروضة )11/197(, وفتح العزيز )7/362انظر التهذيب )( 2)
(5/476.) 

 بن خلف بن أمية بن صفوان أمية أبو: وقيل. اجلمحي خلف أمية بن صفوان وهب أبو هو  (3)
   النىب مع حنين ا شهد أن بعد أسلم. املكى اجلمحى القريشى مجح بن حذافة بن وهب
. ه    43 سنة مبكة توىف .كافر ا  بدر يوم أبوه وقُتل. الريموك وشهد, املؤلفة من وكان. كافر ا
 لإلمام واألمساء الكىن انظر.  ه    36 سنة اجلمل عام: وقيل. عثمان خالفة ىف توىف: وقيل
 .(503/ 1) والكاشف(, 249/ 1) واللغات األمساء وهتذيب(, 861/ 2) مسلم

(, وأمحد يف 28مالك يف املؤطا يف ابب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان, برقم ) اخرجه (4)
, والطحاوي يف شرح (15303مسنده يف ابب مسند صفوان بن امية اجلمحي برقم ) 

, والطرباين يف (2383مشكل اآلاثر, يف ابب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا برقم )
كل هم من طرق عن الزهري, عن صفوان بن   (7325ان, برقم )الكبري يف ابب: من امسه صفو 

 املختارة عبد هللا بن صفوان, عن أبيه. وصح حه ضياء الدين املقدسي ابملتابعة يف األحاديث
 (.8/74. وصححه األلباين يف اإلرواء )(19/ 8)

تاج (, ومغين احمل10/122(, والروضة )11/197(, وفتح العزيز )7/362انظر التهذيب )( 5)
(5/476.) 

 (.13/287انظر احلاوي الكبري )  (6)



أن  مجيع ما يوضع حتت الرأس  البلقيين اإلماماحللي  والنقد يف الصحن والُصف ة. واختار 
 . (1)حُمَرز به

أي فليس مبُحَرز. فال يُقَطع به. وكذا لو  "فلو انقلب فزال عنه فال قوله: "
, مث أخذ الثوب, مل يُقَطع . (2)زال رأسه عما توس ده أو رفع السارُق النائَم عن الثوب أوال 

: اتفقوا على أن  السارق إذا أزال احلرز ابلنقب والفتح وحنومها, مث البلقيين اإلماموقال 
 . فيبطل القول بعدم القطع يف رفع السارق النائم؛ ملخالفته املتفق عليه. (3)سرق, يُقَطع

أي للعرف,  , إن الحظه فُمحَرٌز"ثوٌب ومتاٌع وضعه بقربه بصحراءو قوله: "
ه ظهره أو ذهل عنه لشاغل, فغري حُمَرز, فال يُقَطع.وإاّل فال" وقيل:  " أي إن انم أو وال 

: مقتضى نصوص الشافعي, وكالم البلقيين اإلمام. وقال (4)ال يُقَطع, وإن الحظه
واألصح  أن ه ُيشرَتط مع دوام  .(5)ابلنظر إليه من غري اعتبار القرباألصحاب أن ه يكتفي 

. وأفهم إطالقه الصحراء أن ه ال فرق بني أن (6)املالحظة أن ال يكون يف املوضع ازدحام
 . (7)الرافعيأو ملكا كما قاله يكون مواات 

                                                           

 (.4/142(, وأسىن املطالب )3/213انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (1)

(, ومغين احملتاج 10/122(, والروضة )11/197(, وفتح العزيز )7/362انظر التهذيب )( 2)
(5/476.) 

 (.4/142املطالب )( وأسىن 3/213انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (3)

(, ومغين احملتاج 10/122(, والروضة )11/197واألظهر هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.5/476احملتاج )

 (.  4/142(, وأسىن املطالب )3/214انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

(, 10/122(, والروضة )11/197واألصح أن ه يشرتط كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.5/476ومغين احملتاج )

 (.11/198انظر فتح العزيز ) (7)



أي فإن كان  "وشرط املالحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة"قوله: 
ليس حبرز, بل الشخص ضائع ضعيفا ال يبايل به السارق, واملوضع بعيد عن الغوث, ف

, ولو ضعيف   ذَ خَ أَ خذ قواي. فأم ا إذا . هذا إذا كان اآل(2)الزركشي (1))قاله( مع ماله.
ي . وإن كان لو أخذه قو (3)اإلمامشعر به صاحبه لطرده, فإن ه يُقَطع على الظاهر عند 

. وقد يدخل (5)ذكره يف الروضة يف اخلامسة من الطرف الثاين .(4)يف هذه احلالة ال يُقَطع
  .(7)السارق (6)يف كالم املصنف من جهة سكره

قال يف البسيط: فالوجه  كان غافال أو انئما واملال ضائع.  فرع: لو قال السارق
 . (9)/ (8)درء احلد  عنه مبجرد دعواه كما يُدرَأ بدعوى امللك

مع فتح  حرزودار منفصلة عن العمارة, إن كان هبا قوي يقظان قوله: "
نعم لو كان قواي وهو بعيد عن الغوث  .(10)ذلك العرف؛ القتضاء الباب وإغالقه"

 . (11)فاحلكم كما مر  

                                                           

 ويف )ب(: )قاله( وهو الصحيح. ويف )أ( و)ج(: )قال(.( 1)

 (.446انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (2)

 (.17/253انظر هناية املطلب ) (3)

(, ومغين 9/137(, وحتفة احملتاج )10/122الروضة ) تفصيل يفانظر الشرط املذكور ابل (4)
 (.5/455احملتاج )

 (.123-10/122انظر الروضة ) (5)

 ويف )ب( و)ج(: )سكريه( بدل )سكره(. (6)

 (.9/136(, وهناية احملتاج )9/136انظر حتفة احملتاج ) (7)

 .(6/468الوسيط )انظر مل اقف عليه يف البسيط. ولكن  (8)

 /ج/ب(.181) (9)

 (.10/124(، والروضة )11/199) (، وفتح العزيز13/73( انظر حبر املذهب )10)
 (.5/455(, ومغين احملتاج )9/137(, وحتفة احملتاج )10/122انظر الروضة ) (11)



أي وإن مل يكن فيها أحد أو كان ضعيفا أو انئما فليست  وإاّل فال" قوله: "
. وقيل: (2)كما أفهمه إطالقه تبعا للمحرر  (1)حرزا, سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا

ا  . وقال (4). ويف زوائد الروضة أن ه أقوى(3)إذا كان من فيها انئم, والباب مغلق حرزإهن 
ا حُمَرزة يف  ".هو األرجح يف الفتوى": البلقيين , فإهن  واستثىن من موضع اخلالف الدواب 

 . (6) (5)الدار ال يت فيها حافظ قوي انئم والباب مغلق
ا ليست حرزا ِلما فيها الزركشيوقال  مطلقا, ولو  : "ظاهر قوله "وإال  فال" إهن 

"/ حرز؛ لقوله أوال  "وِإصطبل  (7)كان داب ة وليس كذلك"  .(8)دوابَّ
؛ (10) أي ليال ]وهنارا[ وحافٍظ, ولو انئٍم" (9)مع إغالقه حرز ومتصلةٌ قوله: "

وكان ينبغي أن يقول:  .(11)وتنب هه واستعانته ابجلريان ألن  السارق على خطر من اطالعه
 حرزومع فتحه ونومه غري  قوله: "ى أن ه خرب كان احملذوفة بعد لو. "ولو انئما" عل

                                                           

 ويف )ج(: )مغلوقا( بدل )مغلقا(.( 1)

 (.434انظر احملرر )ص ( 2)

(، وفتح 13/73ربيين إىل األكثرين. انظر حبر املذهب )( واملعتمد هو القول الثاين. ونسبه الش3)
 (.5/477(, ومغين احملتاج )10/124، والروضة )11/199العزيز

 (.10/123انظر الروضة )( 4)

ويف )ب( تكر ر هنا قوله )ويف زوائد الروضة أن ه أقوى. وقال البلقيين: هو األرجح يف الفتوى.  (5)
ا حمرزة يف الدار ال يت فيها حافظ قوي انئم والباب واستثىن من موضع  , فإهن  اخلالف الدواب 

 مغلق(.

 (.5/93(, والغرر البهية )215-3/214انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 (.447انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (7)

 /ب/ب(.423)( 8)

 ق الباب( بدل )إغالقه(.ويف )ج(: )إغال( 9)

 واملثبت من )ب( و )ج(. ويف )أ(: )وهنار(. (10)

 .(10/124(, والروضة )11/199(, وفتح العزيز )7/367انظر التهذيب )( 11)



أي وإن كان الباب مفتوحا فإن كان من فيها انئم مل يكن  ليال, وكذا هنارا يف األصّح"
ملا فيها ابلليل قطعا, وال هنارا يف األصح , كما لو مل يكن هبا أحد, والباب  حرزا

ا تكون حرزا ابلنهار مع نوم احلافظ البلقيين اإلمام. ورج ح (1)مفتوح . أم ا األبواب (2)أهن 
ملا  حرزبيت مغلق فهو ن فيها برتكيبها. فلو كا (3)املنصوبة والسقف والرخام فُمحَرزة

, (5) ابن الصباغ, عن أيب إسحاق املروزي, وجزم به (4)أبو حامدحكاه الشيخ  فيه.
  .(6)القاضي حسنيو 

                                                           

(, 10/124(, والروضة )11/199(, وفتح العزيز )7/367التهذيب ) وهو األصح. انظر (1)
 (.9/137وحتفة احملتاج )

 (.4/143(, وأسىن املطالب )3/215حترير الفتاوى )انظر النقل عنه يف ( 2)

 ويف )ب(: )فمحرز( بدل )فمحرزة(. (3)

 (.6/478انظر الوسيط ) (4)

 عن وأخذ .ببغداد ه   400 ولد سنة. الشافعي البغدادي، حممد بن السيد عبد نصر أبو هو (5)
 ومن. هللا رمحهما من أيب إسحاق الشريازي ابملذهب أدرى وكان. الطربي الطيب أيب

(, 218-217/ 3) األعيان وفيات انظر. ه   477 هللا سنة رمحه وتويف. "الشامل" مصنفاته
-251/ 1) شهبة قاضى البن الشافعية وطبقات(, 465-464: ص) الشافعيني وطبقات

252.) 

 عن الفقه أخذ. عصره يف خراسان فقيه, املروروذي أو املروزي حممد بن احلسني علي أبو هو  (6)
 ه    462 هللا سنة رمحه وتويف". الفتاوى" و ،"الكربى التعليقة: "وله. املروزي القفال بكر أيب

 وسري(, 163/ 10) اإلسالم واتريخ(, 135-134/ 2) األعيان وفيات انظر. مبروروذ
أيب إسحاق وابن الصباغ والقاضي حسني  كالم  انظر النقل عن (.414/ 13) النبالء أعالم

 (.5/92(, والغرر البهية )17/295(, وكفاية النبيه )3/215)يف حترير الفتاوى 



: والوجهان يف زمان األمن. أم ا يف زمان اخلوف والنهب فاألايم  الرافعيقال 
: ال ذي يف التهذيب البلقيين اإلمام. وقال (2)هذا قضية ما يف التهذيب وغريه. (1)يايللكال

 . (3)التقييد بذلك فيما إذا كان ابب الدار مغلقا, وليس فيها حافظ
أي إذا كان من فيها متيقظا,  يف األصّح" يقظان َتغّفله سارقوكذا  قوله: "

 املنصوصلكن ه مل يتم املالحظة, فتغف له سارق, فسرق, فليست حرزا على األصح  
للتقصري إبمهال املراقبة مع فتح الباب. ولو ابلغ يف املالحظة حبيث حيصل االحرتاز مبثله 

نفي اخلالف ": البلقيينل . قا(4)يف الصحراء, وانتهز السارق فرصته, ُقطع بال خالف
ل السارق مع متام املالحظة وأخذ, وجه  أن ه ال يُقَطع وهو آٍت ممنوع. ففيما إذا تغف  

 . (5)"هنا
هنارا زمَن أمٍن وإغالقه. فإن فقد شرط  حرزخلت فاملذهب أهّنا فإن قوله: "

ا ليست حرزا إذا مل يكن فيها أحد يف الليل, وال يف وقت اخلوف, ولو كان  فال" أي أهن 
تبع ": البلقيين اإلماموقال  .(6)الباب مغلقا. وإن كان مفتوحا مل يكن حرزا أصال

 (3)وشروحه (2)واملختصر (1)يف ذلك. واملنصوص يف األم (9)والبغوي (8)والنووي (7)الرافعي
                                                           

 (.11/199فتح العزيز )انظر  (1)

 (.9/137(, وحتفة احملتاج )10/124( والروضة )7/367التهذيب ) انظر (2)

 (.3/215انظر حترير الفتاوى ) (3)

(, وأسىن املطالب 20/85(, واجملموع )198-11/197وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (4)
(4/143.) 

 (.3/216انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 .(9/138(, وحتفة احملتاج )2/196(, وفتح الوهاب )9/168النجم الوهاج )انظر ( 6)

 (.11/199انظر فتح العزيز )( 7)

 (.10/124)انظر الروضة ( 8)

 (.7/367انظر التهذيب )( 9)



, وإن مل يكن صاحبها فيها. وال فرق بني الليل والنهار واألمن حرزأن  املغلقة  (3)وشروحه
 . (4)"واخلوف

, وترخى أذايهلا, فهي وما فيها  خيمة بصحراء إن مل ُتشّد أطناهباو قوله: "
وإاّل فحرز  أي فال جيب القطع أبخذها وأخِذ ما فيها. قوله: " كمتاع بصحراء"

أي وإن شد ت أطناهبا, وأرخيت أذايهلا, وكان فيها  بشرط حافظ قوي فيها, ولو انئم"
. فيجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فيها؛ حلصول اإلحراز يف العادة حرزحافظ, فهي 

ا هو ابلنسبة ملا فيها. أم ا هي(5)بذلك  . واعتبار شد  األطناب وإرخاء األذايل إمن 
. وال ُيشرَتط (8)/ (7)مع احلافظ بدون إرخاء األذايل كما يف الروضة وأصلها (6)فُمحَرزة

أن يكون احلافظ يف اخليمة, بل يكتفي بكونه بقرهبا, ولو كان انئما. واحرتز بقوله 
ا كمتاع بني يديه يف السوق. وقوله:  "بصحراء" عن اخليمة املضروبة يف العمارة. فإهن 

, لكن ُيشرَتط أن يكون هناك من يتقو ى به احلافظ. فأم ا إذا  (9)رر"قوي" ليس يف احمل

                                                           

 (.6/161انظر األم )( 1)

 (.8/370انظر خمتصر املزين )( 2)

 (.13/287انظر احلاوي )( 3)

 (.3/215انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

وهناك وجه آخر وهو اخليمة حمرزة دون ما فيها, وأن ه ال يشرتط إسبال ابب اخليمة إذا كان  (5)
-7/366من فيه انئم. ولكن الصحيح من املذهب ما ذكره املصنف. انظر التهذيب )

(, 335-334/ 8(, واملهمات )10/127(, والروضة )11/202(, فتح العزيز )367
 (.9/168والنجم الوهاج )

 ب(: )حمرزة( بدل )فمحرزة(.ويف ) (6)

 (.10/127(, والروضة )11/202انظر فتح العزيز ) (7)

 /ج/أ(.182) (8)

 (.434انظر احملرر )ص  (9)



ماشيٌة و  قوله: " .(1)حرازلغوث, وهو ممن ال يبايل به, فال إكان يف مفازة بعيدة عن ا
: "هكذا الزركشيأي للعادة. قال  بال حافظ" أِببنيٍة مغلقة متصلة ابلعمارة ُُمَرزَةٌ 

أطلقوه. وينبغي أن يكون حمل ه فيما إذا أحاطت به املنازل األهلي ة. فأم ا إذا اتصلت 
. واحرتز مبغلقة (2)ابلعمارة, وله جانب آخر يف جهة الرب ي ة, فينبغي أن يلتحق ابلرب ي ة"

 . (3)عما لو كانت مفتوحة, فال بد  من احلافظ
وِبربّيّة ُيشََتط حافظ, . قوله: "(5): سواء كان انئما أو يقظاان(4)قال يف املعتمد

يعين إذا كان البناء ال ذي فيه املاشية منفصال عن العمارة, اُشرتط حافظ. فإن   ولو انئم"
: "وال الزركشي. قال (6)كان الباب مغلقا مل ُيشرَتط استيقاظه, وإن كان مفتوحا اُشرتط

به َلقوي على الدفع. فلو كان ضعيفا ال يبايل به السارق, أن يكون قواي حبيث لو انت بد  
 من حطب أو حشيش.  املراح. ويكفي أن يكون (7)وال يلحقه غوث, فكالعدم"

                                                           

(, والروضة 11/202(, وفتح العزيز )367-7/366التهذيب )يف  ابلتفصيل انظر (1)
 (.4/144(, وأسىن املطالب )9/168(, والنجم الوهاج )10/127)

 (.456ج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السرا  (2)

(, وحتفة 2/196(, وفتح الوهاب )5/93(, والغرر البهية )9/169انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.9/137احملتاج )

(, 4/207. انظر طبقات الشافعية الكربى )هو كتاب أليب نصر حممد بن هبة هللا البندنيجي (4)
 (.2/273)(, وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة 1/101وطبقات الشافعية لألسنوي )

 (.17/295انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (5)

(, وحتفة 2/196(, وفتح الوهاب )5/93(, والغرر البهية )9/169انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.9/137احملتاج )

 (.456انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (7)



, ويبلغها صوته. فإن مل (1)أي مجيعا "وإبٌل بصحراء ُُمَرزة حبافظ يراهاقوله: "
. (4)أو خلف جبٍل أو حائٍط, فذلك البعض ليس مبُحَرز (3)وهدةيف  (2)ير بعضها؛ لكونه

/ب[ ففي 345ولو انم أو تشاغل عنها مل تكن حمرزة. وإن مل يبلغ صوته بعضها ]
. وتعبري (6). ويف الشرح الصغري االكتفاُء ابلرؤية(5)املهذ ب وغريه أن  ذلك غري حُمَرز

وهو قاصر؛ ألن  حكم البقر واخليل والبغال واحلمري وهي  (7)ابإلبل تَِبع فيه احملررَ املصنف 
الغنم إذا ارتفع الراعي حبيث يراها ويبلغها صوته, وإن  (8)ترعى, حكم اإلبل. وكذلك

 كّل ساعة حبيث يراها"  ُيشََتط التفاُت قائدها إليها (10)مقطورةٌ  وقوله: " .(9)تفرقت
. وقال (1)احلافظ يسوقها ُيشرَتط أن ينتهي نظره إليها (11)أي مجيعها. وكذا إن كان/

                                                           

 ويف )ب( و )ج(: )مجيعها( بدل )مجيعا(. (1)

 ويف )ب(: )لكوهنا( بدل )لكونه(. (2)

. َوْهد   ومكان   دة،َوهْ  أرض  : تقول. األرض يف تكون اليت احلفرةو  ,املنخفض املكانُ  هو الَوْهدة (3)
(, 440: ص) العرب كالم  من واملنتخب( 77/ 4) العني انظر. للُحفرة امسا   الَوْهدُ  ويكون
 .(208/ 6) اللغة وهتذيب(, 141: ص) اللغة يف والبارع

 (.10/128(, والروضة )203-11/202(, وفتح العزيز )3/357انظر املهذب ) (4)

 .ةدر السابقاانظر املص (5)

 (.4/220انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (6)

 (.434انظر احملرر )ص  (7)

 ويف )ج(: )وكذا( بدل )وكذلك(.( 8)

 (.10/128(, والروضة )203-11/202(, وفتح العزيز )3/357انظر املهذب ) (9)

مقطورة  قطارا  أو لاإلب توجاء , قطرا يقطرها لاإلب مقطورة وقطار مبعىن واحد. يقال: قطر (10)
, (267/ 6) األعظم واحمليط احملكم انظر .نسق على بعض ِإىل بَ ْعضها قرب أي إذا

 (.2/87(, وأساس البالغة )2/192واملخصص )

 /ب/أ(.424)( 11)



. وبتقدير اعتباره (2): مل يعترب الشافعي التفات القائد إليها كل ساعة البلقيين اإلمام
وال حيتاج  وغريها, فيكفي رؤيتهم,من األسواق يستثىن منه ما إذا كان يف ممر  الناس 

جبل أو بناء  البعض حبائل كان ال يرى  (3)االلتفات كما صر ح به يف النهاية. قال: فإن
فذلك البعض غري حُمَرز. ولو ركب احلافظ أوهلا فهو كقائدها. ولو ركب غري األول فهو 

 . (4)ملا بني يديه كسابق وِلما خْلفه كقائد
أي للعادة الغالبة. فإن زاد فهي كغري  على تسعة"وأاّل يزيد قطار قوله: "

املقطرة. وقيل: ال يتقيد بعدد. وقيل: إن كان يف الصحراء مل يتقيد بعدد, ويف العمران ما 
. وأشار (6). ويف الروضة األصح  (5): إن ه األحسنالرافعيبني سبعة إىل عشرة. وقال 

 ,(7)كما عرب  به يف الروضةاملصنف ابلعطف إىل أن  عدم الزايدة على التسعة شرط  
 .(8)"ينبغي"وعبارة احملر ر والشرح 

"؛ ألن  اإلبل ال تسري هكذا يف األصحّ  غري مقطورة ليست ُمرزة"و قوله: 
. وقيل: املقطورة وغريها سواء. واملعترب أن (10)عن نص  األم (9)غالبا. ونقله يف املهم ات

                                                           

(, هناية احملتاج 5/480(, ومغين احملتاج )9/140(, وحتفة احملتاج )7/364انظر التهذيب )( 1)
(7/453.) 

 (.3/218انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (2)

 سقط من )ج( )فإن(.( 3)

 (.17/230انظر هناية املطلب ) (4)

 (.11/203انظر فتح العزيز )( 5)

 (.10/128انظر الروضة )( 6)

 (.10/128انظر الروضة )( 7)

 (.434(, واحملرر )ص 11/203انظر فتح العزيز )( 8)

 (.8/335انظر املهمات )( 9)

 .(6/160) انظر األم( 10)



. واخليل والبغال واحلمري والغنم السائرة كاإلبل السائرة, (1)نظره عليها يقرب منه, ويقع
وخيتلف عدد الغنم مقطورة. ومل يعتربوا التقطري فيها, لكن ه معتاد يف البغال.  (2)إذا مل تكن

 .(3)حَرزة ابلواحد ابلبلد والصحراءاْلمُ 
كان معها حافظ, فرع: اإلبل الباركة, إن مل يكن معها أحد فليست حُمَرزة. وإن  

فإن كانت معقولة مل يضر  نومه, وال اشتغاله عنها. وإن مل تكن معقولة اُشرتط أن ينظر 
أي فُيقَطع بسرقته, وإن زاد  "وكفٌن يف قرٍب ببيٍت ُُمِرٍز ُمَرزٌ  قوله: " .(4)إليها, ويالحظها

من األمر بقطع السارق. وروى البيهقي عن الرباء يرفعه: " (5)على مخسة أثواب؛ لعموم/
 . (7)ال لألحراز لكفن موضوع للِبلى؛. ويف قول: ال يُقَطع؛ ألن  ا(6)نبش قطعناه

فائدة: حُمرِز األول بكسر الراء وهو جمرور  صفة  لبيٍت. والثاين بفتح الراء وهو 
 . (8)الزركشيمرفوع خرب كفن". قاله 

                                                           

(, 2/196(, وفتح الوهاب )434واألصح هو األول كما ذكره املصنف. انظر احملرر )ص  (1)
 (.482-5/481(, ومغين احملتاج )9/141وحتفة احملتاج )

 ويف )ب(: )مل يكن( بدل )مل تكن(. (2)

 (.5/481(, ومغين احملتاج )10/129(, والروضة )11/203انظر فتح العزيز ) (3)

 (.10/129(, والروضة )11/204انظر فتح العزيز ) (4)

 /ج/ب(.182) (5)

 بن ( من طريق بشر2622, ابب قطع العبد اآلبق, برقم )البيهقي يف السنن الصغري اخرجه (6)
جده, فذكره. وقال الزيلعي وابن امللقن وابن  عن أبيه، عن الرباء، بن يزيد بن عمران عن خازم،

/ 3) الراية وغريه. انظر نصب حازم بن كبشر  حاله، جيهل من اإلسناد هذا حجر العسقالين: يف
 (.4/182(, والتلخيص احلبري )8/660, والبدر املنري )(368

(, وفتح العزيز 6/161والصحيح من املذهب هو القول بوجوب القطع. انظر األم ) (7)
 (.9/141(, وحتفة احملتاج )10/129(, والروضة )11/204)

 (.465ج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )صانظر السرا  (8)



يف  حرز؛ ألن  القرب يف املقابر وكذا مبقربٍة ِبَطَرِف العمارة يف األصّح"قوله: "
العادة. والثاين: املنع كسرقة املتاع املوضوع هناك. والوجهان فيما إذا مل يكن هلا حارس. 

واألصح  أن  القرب ابملقربة ليس حرزا؛ ملا زاد على  .(1)كان وجب القطع قطع افإن  
 .(2)األثواب اخلمسة اليت تلي امليت

 (3)القرب يف بيت: إن كان اإلمامفرع: لو وضع يف القرب شيء سوى الكفن, قال 
  .(4) املقابر فاألصح ال قطع للعادةتعل ق القطع بسرقته. وإن كان يف

؛ ألن  السارق أيخذ من غري خطر. وقيل: إن  ال مبَضيَ َعٍة يف األصّح"قوله: "
: هو البلقيين اإلمام. قال (5)للكفن حيث كان؛ ألن  النفوس هتاب املوتى حرزالقرب 

 .(6)واملعتمد يف الفتوىظاهر النص, 

فرع: إذا كفن من الرتكة فاألصح  أن  امللك فيه للورثة, لكن امليت أحق به ما دام 
 . (7)إذا سرق ا هم اخلصمجسده ابقيا. وعلى هذ

                                                           

(, وأسىن 435(, واحملرر )ص 10/130واألصح هو القول بوجوب القطع. انظر الروضة ) (1)
 (.9/141(, وحتفة احملتاج )161(, ومنهج الطالب )ص3/456املطالب )

(, 20/85القول بعدم احلرز. انظر اجملموع ) . ولكن األصح هوه حرزأبن  آخر وهناك قول  (2)
 (.5/481(, ومغين احملتاج )9/141(, وحتفة احملتاج )4/145وأسىن املطالب )

 ويف )ب(: )يف القرب بيت( بدل )القرب يف بيت(. (3)

(, والروضة 11/206(, وفتح العزيز )7/377واألصح ال قطع كما ذكر. انظر التهذيب ) (4)
(10/130.) 

(, ومغين 10/130(, والروضة )11/205ح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )واألص (5)
 (.5/482احملتاج )

 (.3/220انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

وهو األصح. وهناك قول آخر أنه حق هلل فيجعل يف بيت املال. انظر فتح العزيز ( 7)
 (.4/146(, وأسىن املطالب )10/132(, والروضة )11/207)



كفنه   . وإن كفن من بيت املال أو(1)ولو سرقه بعُضهم أو ولُد بعضهم فال قطع
أن ه لألجنيب أو لبيت و  ,ف القطعُ أجنيب, ففي مالكه طريقان: أصح هما عند املصن

 .(2)املال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.9/142(, وحتفة احملتاج )5/95(, والغرر البهية )10/130انظر الروضة ) (1)

(, والروضة 11/207وهناك وجه آخر أن ه للورثة, ولكنه ضعيف. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.4/146(, وأسىن املطالب )10/131)



 فصل
را, فسرق مالكه منه يف مدة أي إذا كان احلرز مستأجَ  "يُقَطع مؤجُر احلرز"

والروايين  (3)اجلرجاينصر ح به  .(2), ُقطع أي بال خالفاملستأجرمتاع  (1)اإلجارة
؛ ألن  املنافع مستحقة للمستأجر, واألحراز من املنافع. وهذا التوجيه يقتضي (4)وغريمها

ستأجر أرضا إيوآَء املتاع إليه وأحرازه دون من ا املستأجرأن  التصوير فيما إذا استحق 
, فيصري يف معىن الغاصب, ماشيته, فإن ه ال يستحق إحراز املاشية (5) للزراعة, فآوى إليه

  .(6)الرافعيقاله  فال قطع.
 
 
 

                                                           

(, 1/63) , ومقاييس اللغة(173/ 6) انظر العني .عمل يف أجرٍ  من أعطيت ما: واإلجارةُ  (1)
 (.7/485واحملكم واحمليط األعظم )

 .(11/179(, وفتح العزيز )12/480(, والبيان )13/80انظر حبر املذهب ) (2)

 تصانيف, وله. ومدرسا ابلبصرة قاضيا كان.  اجلرجاين العباس أبو أمحد بن حممد بن هو أمحد (3)
-وتويف . الشريازي إسحاق أيب الشيخ على وتفقه". التحرير" و"  األدابء كناايت: "منها

 وطبقات(, 372-371/ 1) الشافعية الفقهاء طبقات انظر .ه     482 سنة -رمحه هللا
 .(475 ص) الشافعيني وطبقات(, 76-74/ 4) للسبكي الكربى الشافعية

(, واحلاوي الكبري 13/80(, وحبر املذهب للروايين )184انظر التحرير للجرجاين )ل( 4)
 (.17/248(, وهناية املطلب )3/362)(, واملهذب 13/350)

 )ب( و)ج(: )إليها(. ويف (5)

 (.11/208انظر فتح العزيز )( 6)



, لكن قال (1): "فإن صح  هذا وجب استثناؤه من إطالق الكتاب"الزركشيقال 
للزراعة العادة تقتضي أبن  من استأجر ": البلقيين. وقال (3): إن  فيه نظرا(2)ابن الرفعة

يدخل فيها هو ومواشيه ورحاله وآالته. وذلك ال منع منه قطعا. فُيقَطع املؤجر بسرقته 
. وتقد م التقييد مبدة اإلجارة, فإن سرق بعد انقضائها أجرى (4)" قطعا, إذا كان حُمَرزا

: "وقضيته ترجيح القطع, وفيه نظر. الزركشي. قال (5)يف الكفاية فيه الوجهني يف املعري
 . (6)وقال: أطلقوا اإلجارة. واملراد هبا الصحيحة. أم ا الفاسدة فال"

أي إذا كان احلرز عارية, فسرق املعري منه مال  "وكذا معريه يف األصحّ "قوله: 
ا جيوز له حرز؛ ألن ه سرق النصاب من املنصوص, ُقطع على األصح  املستعري . وإمن 

دخل  (7)الدخول إذا رجع, وعليه أن مُيِهل بقدر ما ينقل متاعه. وقيل: ال. وقيل: إن
. وإن دخل بنية السرقة ُقطع. وحمل  األول ما (8)احلرز بنية الرجوع عن العارية فال قطع/

                                                           

 (.466انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (1)

 ومن. العباس أبو الدين جنم, الرفعة بن صارم بن مرتفع بن علي بن حممد بن دهو أمح (2)
. الكنائس هدم يف خمتصر وكتاب التنبيه شرح يف والكفاية الوسيط شرح يف املطلب :تصانيفه

, (26-24/ 9) للسبكي الكربى الشافعية طبقاتانظر  .وسبعمائة عشر سنة مبصر تويف
 (.1/268(, وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )1/984وطبقات الشافعيني )

 .(18/456كفاية النبيه )انظر النقل عن ابن الرفعة يف   ويف )ب(: )نظر( بدل )نظرا(. (3)

 (.3/222انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 (.10/397انظر كفاية النبيه ) (5)

 (.467انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (6)

 ويف )ب(: )وإن( بدل )وقيل: إن(. (7)

 /ب/ب(.424)( 8)



من الر د بعد التمكن,  املستعريإذا مل يتقد م منه رجوع. فلو تقد م رجوع ابلقول, وامتنع 
  .(1)حينئذ يتصرف فيه بغري حق. فصار كالغاصب املستعريفال قْطع قطعا؛ ألن  

أي إذا سرق منه مال الغاصب؛ ألن   "لو غصب حرزا مل يُقطع مالكهو قوله: "
وجه  أن ه  (2)دخوله جائز, فليس حُمَرزا عنه. ومقتضى كالمه أن ه ال خالف فيه. ويف التنبيه

: وال يوجد يف غريه, لكن املصنف أثبته يف تصحيحه حيث (4)ابن الرفعة. قال (3)يُقَطع
أي ال يُقَطع األجنيب إذا  يف األصّح"وكذا أجنيب . قوله: "الزركشي, قاله (5)عرب  ابألصح
مغصوب؛ ألن  يد الغاصب الحق  هلا. فال جيعل حرزا له. وقيل:  (6)/حرزسرق من 

وأحرزه  ,ولو غصب ماال. قوله: "(7)يُقَطع؛ ألن ه ال حق  له فيه, وليس له الدخول
. حبِرزه, فسرق املالك منه مال الغاصب أو أجنيٌب املغصوب, فال قطع يف األصّح"

, فسرق صاحب املال إذا غصب ماال أو سرقه ووضعه يف حرزه مها مسئلتان: األوىل:
من ذلك احلرز ماال للغاصب أو السارق, مل يُقَطع يف األصح ؛ ألن  له الدخول ألخذ 

ا أخذ غري ماله علمنا أن ه هتك م  . وقيل: يُقَطع؛ ألن ه لَ حرزغري مال نفسه, فهو يف 

                                                           

(, والروضة 11/208(, وفتح العزيز )7/375واملذهب هو القول األول. انظر التهذيب )( 1)
(10/132.) 

 (.246انظر التنبيه )ص  (2)

(, والروضة 11/209(, وفتح العزيز )7/375واألظهر هو القول األول. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/143(, وحتفة احملتاج )10/133)

 (.468الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق ماجد العبديل )ص  انظر النقل عنه يف السراج (4)

 (.240انظر تصحيح التنبيه )ص  (5)

 /ج/أ(.183) (6)

(, والروضة 11/209(, وفتح العزيز )7/375واألصح كما ذكر املصنف. انظر التهذيب ) (7)
 (.9/143(, وحتفة احملتاج )10/133)



ابلتمييز عن ماله . وقيل: يُقَطع (1)البلقيين اإلماماحلرز ليسرق؛ ال ألخذ ماله. وصح حه 
. واحرتز بقوله "مال الغاصب" عم ا إذا سرق مال نفسه, فال قطع (2)دون املختلط

, مل إذا سرق أجنيب املاَل املغصوَب من الغاصب أو املسروَق من السارق. الثانية: (3)قطعا
مل يرضه املالك, وهو يف يده بغري حق. وقيل: يُقَطع؛ ألن ه  حرزاألصح ؛ ألن ه يُقَطع يف 

 .(4)وجيراين, سواء علم السارق أن ه مغصوب أم ال حرزسرق نصااب من 
: األصح  أن ه إن أخذه بنية السرقة ُقطع أو بنية رد ه على البلقيين اإلماموقال 

 . (5)مالكه فال قطع
/أ[ إىل 346أشار ] "(8)وجاحد وديعة (7)منتِهبٌ و  (6)خمتلسٌ وال يُقَطع  قوله: "

الركن الثاين, وهو نفس السرقة وهي أخذ املال خفية. فال قطع من أخذ عياان كاملختلس 

                                                           

 (.3/223انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (1)

(, 10/133(, والروضة )11/209(, وفتح العزيز )250-17/249انظر هناية املطلب ) (2)
 (.144-9/143وحتفة احملتاج )

 انظر املصدر السابق.  (3)

(, وحتفة احملتاج 10/130(, والروضة )246واألصح كما قال املصنف. انظر التنبيه ) (4)
(9/144.) 

 (.3/224انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (5)

وخداعا.  مكابرة   وسرعةٍ  ابختطافٍ  الشيء أخذ خمتلس هو اسم فاعل من االختالس وهو (6)
 (.1/239شارق األنوار )وم(, 1/598ومجهرة اللغة ), (197/ 4) انظر العني

انظر املطلع على ألفاظ املقنع  منتهب اسم فاعل من االنتهاب. انتهبه أي سلبه وأخذه قهرا. (7)
 (.1/773, ولسان العرب )(366/ 3) املغيث اجملموعو  (,1/458)

 (.9/117(, والنجم الوهاج )17/350(, وكفاية النبيه )12/433انظر البيان ) (8)



, (1). رواه األربعةليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطع  : واملنتهب؛ لقوله 
وألن  السارق أيخذ خفية, فال يتأتى منعه, فشرع القطع زاجرا.  .(2)الرتمذيوصح حه 

سبق له إذن  بوضع  (3)وهؤالء أيخذون عياان, فيمكن دفعهم ابلسلطان وغريه. واجلاحد
. واملختلس من يعتمد حرزاليد, فاملالك ُمقص ر يف وضعه عنده, فأشبه وضعه يف غري 

 اهلرب. واملنتهب ال ذي يعتمد القوة والغلبة, وكان األوىل أتخرَي الفصل إىل هنا. 
كما لو نقب   , ُقطع يف األصّح"ولو نقب وعاد يف ليلة أخرى, فسرققوله: "

. وحمل  (4)ه عاد بعد انتهاك احلرزأول  الليل, وأخرج املال آخره. وقيل: ال يُقَطع؛ ألن  
قلت: هذا إذا مل يعلم . "(1)احلرز. فإن أعيد, فسرق ُقطع قطع ا (5)اخلالف إذا مل يعد

                                                           

الرتمذي يف سننه يف ابب: ما جاء يف اخلائن واملختلس, واللفظ له. وقال: هذا  اخرجه (1)
(. 1448حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. انظر ) رقم احلديث: 

(, وأمحد 2591أيضا ابن ماجه يف سننه يف ابب: اخلائن واملنتهب واملختلس برقم ) اخرجهو 
(, وأبو داود يف ابب: القطع يف 15070د هللا برقم )يف سننه يف ابب: مسند جابر بن عب

كلهم من   (8/88والنسائي يف اجملتىب, ابب ما ال قطع فيه, )(, 4391اخللسة واخليانة برقم )
. وصح حه األلباين. انظر صحيح اجلامع طرق عن ابن جريج, عن أيب الزبري, عن جابر 

 (.2/952الصغري )

 الرتمذي البوغي الضرير السلمي الضحاك موسى بن سورة بن عيسى بن حممد عيسى أبوهو  (2)
. والعلل اجلامع كتاب  صنف .احلديث علم يف هبم يقتدى الذين األئمة أحد ,املشهور احلافظ
/ 4) األعيان وفيات انظر .ه   275 سنة يف بوغ بقرية تويف: وقيل. برتمذ ه    279 سنة وتويف
/ 2) احلديث علماء وطبقات(, 250/ 26) الرجال أمساء يف الكمال وهتذيب(, 278
338.) 

 ويف )ج(: )واجلاحد إن سبق( بدل )واجلاحد سبق(. (3)

 احملتاج ومغين (،4/147املطالب ) وأسىن (,134-10/133) الروضة انظر .األصح وهو (4)
 (.7/436) احملتاج وهناية (،4/224)

 ويف )ج(: )مل يعلم( بدل )مل يعد(. (5)



يعين أن  حمل , وإاّل فال يُقَطع قطعا. وهللا أعلم" (2) للطارقنياملالك النقب, ومل يظهر 
الوجهني ما إذا مل يشتهر خراب احلرز. فإن اشتهر, وعلمه املالك, فال قطع جزما؛ ألن ه 

إثبات اخلالف و  البغوي. وليعلم أن  يف املسألة طريقني ذكرمها (3)مهتوك حرزأخذ من 
. وإن ختل ل علم املالك والطارقني, والقطع عند التخلل املذكور بعدم القطع. (4)مطلقا

 . (5)البلقيين اإلمامحكاه 
 أي على واحد منهما كما صر ح به "ولو نقب, وأخرج غريه, فال قطعقوله: "

. وعلى األول ضمان اجلدار, حرز؛ ألن  الناقب مل يسرق, واآلخذ أخذ من غري (6)احملرر
. وقيل يف وجوب القطع على اآلخذ قوالن. فلو كان يف (7)وعلى الثاين ضمان ما أخذ

ا حُمَرزة. وإن كان  الدار حافظ قريب من النقب, وهو يالحظ املتاع, ُقطع اآلخذ؛ ألهن 
 . (8)انئما فال يف األصح  

أو وضعه انقب ِبُقرب  ولو تعاوان يف النقب, وانفرد أحدمها ابإلخراج قوله: "
ا يعين إذا تعاوان يف النقب, فتارة ينفرد أحدمه النقب, فأخرجه آخر, ُقطع املُخرِج"

                                                           

 (.7/458(, وهناية احملتاج )5/484(, ومغين احملتاج )9/144انظر حتفة احملتاج ) (1)

(, والنهاية يف غريب احلديث 2/47الطارق هو كل آت ابلليل. انظر غريب احلديث للقاسم ) (2)
 .(249, واملنجد يف اللغة )ص(3/121)

 .(10/133) والروضة (،11/212العزيز ) وفتح (،6/472انظر الوسيط ) (3)

 (.7/369اخلالف. انظر التهذيب ) حكاية: والثانية. القطع بعدم أي اجلزم (4)

 (.3/225انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (5)

 (.435انظر احملرر )ص  (6)

 (.4/224) احملتاج ومغين (،10/134) والروضة (،11/212العزيز ) انظر فتح (7)

األصح كما ذكر املصنف. انظر حبر املذهب وهناك قول بوجوب القطع مطلقا, ولكن  (8)
 (.10/134(, والروضة )11/212(, وفتح العزيز )7/370(, والتهذيب )13/66)



 يف (1)ة يدخل أحدمها"وانفرد أحدمها ابإلخراج" واتر  ابلدخول وإخراج املال وهي قوله
خرج يف احلالتني؛ ألن ه  النقب, فُيخرج املال, وهي قوله

ُ
"فأخرجه اآلخر" فالقطع على امل

يوهم أن  املراد أخرجه آخر ال َمدخل له يف النقب.  "فأخرجه آخر". وقوله: (2)السارق
يف له جع .وُيشبه َلزال هذا اإليهام (3)ابلتعريف كما يف احملرر "اآلخر"فلو قال 

"ولو نقب, وأخرج غريه, فال قطع". واألصح  أن  االشرتاك  مناقضا لقوله قبله (4)املهمات
لبناٍت. ولو وقف أحدمها على طرف  (5)يف النقب حيصل أبخذ هذا لبناٍت وأخذ هذا

 (6)السطح, وترك اآلخر, ومجع الثياب, وربطها حببٍل, فرفعها الواقف, فالقطع عليه؛ ال/
 . (7)على األول, وعليهما الضمان

يساوي نصابني, مل  (8)/وهو ولو وَضَعه بَوَسِط نْقِبه, فأَخَذه خارجٌ قوله: "
؛ ألن  كال   منهما مل خُيرِجه من كمال احلرز؛ ألن  احلرز هو احلائط, يُقطعا يف األظهر"

                                                           

سقط من )ج( قوله )ابلدخول وإخراج املال وهي قوله: "وانفرد أحدمها ابإلخراج" واترة  (1)
 يدخل أحدمها(.

ذكر املصنف. انظر فتح العزيز  وهناك قول بوجوب القطع عليهما. واألصح من املذهب كما (2)
 (.9/145(, وحتفة احملتاج )2/197(, وفتح الوهاب )10/134(, والروضة )11/213)

 .(435انظر احملرر )ص  (3)

 (.339-338/ 8انظر املهمات ) (4)

 ويف )ب( و)ج(: )وهذا( بدل )وأخذ هذا(. (5)

 /ب/أ(.425)( 6)

وهناك قول بوجوب القطع عليهما. واألصح من املذهب كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز  (7)
 (.9/145(, وحتفة احملتاج )2/197(, وفتح الوهاب )10/134(, والروضة )11/213)

 /ج/ب(.183) (8)



. أم ا (1)عن اآلخر. والثاين: يُقطَعان؛ الشرتاكهما يف اهلتك واإلخراج وفعل أحدمها منفرد
: فال جيب الزركشي. وعبارة (3)الدمرييقاله  .(2)ا كان دون نصابني مل يُقطعا جزماإذ

"ولو وضعه بوسط نقبه" يوهم أن  الواضع منفرد  . وقوله(4)عليهما, وإن مل يصر حوا به
ا أراد أن  الواضع واخلارج اشرتكا يف النقب. فهي م ن أحوال ابلنقب, وليس كذلك. وإمن 

ط النقب, وأخرجه اآلخر,  أحد الناقبني بوس (5) ولو ]وضعه[مسألة التعاون. فلو قال: 
 .كان أوىل

اب وقلعه, وفتح املغالق فرع: ال فرق يف هتك احلرز بني النقب, وكسر الب
 . (6)والقفل, وتسو ر احلائط, فيجب القطع أبخذ املال يف مجيع هذه األحوال

 

                                                           

(, وأسىن 10/135(, والروضة )11/215واألظهر كما قال املصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/145(, وحتفة احملتاج )4/147املطالب )

(, وحتفة 4/147(, وأسىن املطالب )10/135(, والروضة )11/215انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/145احملتاج )

 بغري" كمال" أوال امسه وكان. الشافعي املصري أبو البقاء الدين موسى كمال بن حممد هو (3)
 وتفقه على .تقريبا ه    742 سنة ولد. التزكية من نوعا لتضمنه حممدا؛ تسمى مث. إضافة
 مصنفات وله. والبلقيين امللقن وابن األسنوي الدين مجال والشيخ السبكي الدين هباء الشيخ

 ه     808 سنة يف ومات ".املنهاج شرح يف الوهاج النجم"و" ماجه ابن شرح الديباجة: "منها
-61/ 4) شهبة قاضى البن الشافعية وطبقات(, 269/ 1) التقييد ذيل انظر ابلقاهرة.

 .(62-59/ 10) الالمع والضوء(, 62

 (.9/180انظر النجم الوهاج ) (4)

 ويف )أ(: )ولو ضعه( أي سقط الواو. واملثبت من )ب( و)ج(. (5)

 (.10/135(, والروضة )11/214(, وفتح العزيز )7/369انظر التهذيب ) (6)



أو ظهِر دابٍّة سائرٍة أو  أو وضعه مباء جارٍ  حرزلو رماه إىل خارج و وقوله: "
فيه:  .عّرَضه لريٍح هابٍّة, فأخرجْته, ُقطع أو واقفٍة فمشْت بوضعه, فال يف األصّح"

مسائل: األوىل: إذا رمى املال إىل خارج احلرز من النقب أو الباب أو من فوق اجلدار, 
 أيخذه فال لزمه القطُع سواء أخذه بعد الرمي أو تركه, فضاع أو أخذه غريه. وقيل: إن مل

 . (1)قطع
" خيرج ما إذا رماه من بيت مغلق إىل صحِن داٍر ابهُبا مغَلق, حرزوقوله: "خارج 
 . (2)فإن ه ال يُقَطع, وسيأيت

ري املالك إىل دار له أخرى. من إحدى دا (4)ما إذا رماه (3) الد ارميوأحلق هبا 
. ولو أدخل يده يف (5)عليه ما إذا رماه إىل دار غري املالك, فُيقَطع, وإن كانت حرزا ويرد

أو حبال يف رأسه  حِمجنا, وأخرج املتاع, ُقطع. ولو أرسل (6) حِمجناالنقب أو أدخل فيه 

                                                           

(, والروضة 11/214(, وفتح العزيز )6/161انظر األم ) .والظاهر القطع مطلقا (1)
(10/136.) 

 أي عند قوله: "لو نقل من بيت مغلق....". (2)

 الفقهاء، أحد ه     . كان358. ولد سنة ابلدارمي املعروف حممد بن الواحد عبد بن هو حممد (3)
 بغداد انظر اتريخه     . 448 سنة ماتو  واحلساب. الفقه حيسن والفطنة، ابلذكاء موصوفا

 (.54/157(, واتريخ دمشق البن عساكر )1/128, وطبقات الفقهاء )(627/ 3)

 ويف )ب(: )رمى( بدل )رماه(. (4)

 (.9/149انظر حتفة احملتاج ) (5)

 طرُفها اعَوجَّ  الَّيت اْلعصا: وقيل. الش جر أغصانُ  بِهِ  وتُتناول, رأُسه يُعَطف عود هواملِْحَجن  (6)
 العني انظر. أصحابه دونَ  لنفسه بشيءٍ  اختصَّ  إذا: الرجل واحتجن. حِمَجن   فهي شجرهتا يف ِخْلَقة  

 .(298/ 10) اللغة وهتذيب(, 1241/ 3) اللغة ومجهرة(, 81-82/ 3)



ب   الثانية: لو كان يف احلرز ماء  . (2)من السطح, وأخرج به ثواب وحنوه, ُقطع (1) ُكالَّ
خرِج كما لو جذبه الصحيح. فإن ه اْلمُ  جاٍر, فوضع املتاع عليه حت خرج, ُقِطع على

. وإن كان راكدا, (5)؛ ألن ه متسبب(4)املرعشي. وجزم به (3)مبحجن. وقيل: ال يُقَطع
خرج به, فهو كاجلاري. وإن حر كه غريه, فخرج, فالقطع على احملر ك. وإن وحر كه حت 

ابملتاع إىل خارج احلرز, فاألصح  أن ه ال  (6)تركه يف ماء راكد, فتفج ر وجرى وخرج
ها بسوق أو قَ ْوٍد حت على ظهر داب ة حرزلو وضع متاعا يف الثالثة:  .(7)يُقَطع , وسري 

                                                           

ب (1)  َكالبَه؛:  الفارسية يف وأصلها ُمعرَّبة؛ فارسية كلمة(  الالم وتشديد الكاف بضم) الُكالَّ
ب: الفارسية يف أصلها أو للدابة، عقال احلبل، عقدة خيط، حبل،: الفارسية يف ومعناها  بضم ُقال 
 قائم يف يكون الذي املسمار أو احللقة هو: وقيل. خطاف شص،: ومعناها الالم؛ وتشديد القاف

 والرشاد اهلدى وسبل(, 431: ص) املالبس ألمساء العريب املعجم انظر. غالفه فيه يكون السيف
 .(261/ 4) العباد خري سرية يف

(, واحلاوي 6/161األم ) ...( ومسألة )ولو أرسل حمجنا...( يفانظر مسألة )ولو أدخل يده (2)
 (.10/136(, والروضة )11/214(, وفتح العزيز )3/358(, واملهذب )13/294)

(، 12/257) والبيان (،13/395الكبري ) والصحيح كما قال املصنف. انظر احلاوي (3)
 (.11/216العزيز ) وفتح (،7/372والتهذيب )

 ترتيب" كتاب  له .الشام بالد من بلدة, مرَعش إىل نسبة. املرعشى احلسن بن حممد هو  (4)
 النسخة أن إال شيئا املذكور اتريخ من أعلم مل: "األسنوي وقال". اإلمام مذهب على األقسام

 وهي ومخسمائة وسبعني ست سنة يف منها فرغ كاتبها  أن عليها مكتوب عندي هي اليت
/ 1) شهبة قاضى البن الشافعية وطبقات(, 239 ص) املذهب العقد انظر. "معتمدة نسخة
 .(2/227) البن الصالح الشافعية وطبقات(, 309

 (.480انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق ماجد العبديل )ص  (5)

 كلمة )خرج( ساقطة من )ب(.  (6)

(, واملهذب 13/295انظر تفاصيل املسألة يف احلاوي الكبري )واألصح كما قال املصنف.  (7)
 (.20/89(, واجملموع )11/216(, وفتح العزيز )3/358)



ه (1) اللؤلؤةَ خرجت أو َعَقَد  . ولو كانت (3), ُقطع على املذهب(2)على جناح طائر وطري 
ها . وإن كانت (4)الداب ة يف السري, فوضع املتاَع عليها, فخرجت به, فهو كما لو سري 

فطرق  أصح ها على وجهني, , فسارت, وخرجت به, (5)واقفة, فوضع املتاَع عليها
وحمل ه فيما إذا مل ": البلقيين اإلمام. قال (6)أصح هما ال َقْطع؛ ألن  هلا اختيار يف السري

يستول عليها, وكان الباب مفتوحا. فإن استوىل عليها, وكان الباب مغلقا, ففتحه هلا, 
ا حينئذ : "ُقِطع قطعا؛ ألن فعلهالزركشي. وعبارة (7)"فال توقف يف وجوب القطع

مسألة  البلقيين. وذكر (8)منسوب إليه؛ بدليل تضمينه إذا تلفت شيئا يف هذه احلالة"
                                                           

 انظر الصحاح .والَّآللئُ  الُلْؤُلؤُ  واجلمع كاألضراس واجلَُمان ،  َحزٌّ وَنرْب  مثل الُدرَّة, فيها: واللُّْؤُلَؤةُ  (1)
 .(150/ 1) العرب , ولسان(374/ 1) واملخصص, (70/ 1)

ه(. (2)  ويف )ب(: )وغريه( بدل )وطري 

(, 11/217(, وفتح العزيز )7/372) وهناك وجه ضعيف بعدم القطع. انظر التهذيب (3)
 (.5/487(, ومغين احملتاج )9/146(, وحتفة احملتاج )10/137والروضة )

(, وحتفة احملتاج 10/137(, والروضة )11/217(, وفتح العزيز )7/372) انظر التهذيب (4)
 (.5/487(, ومغين احملتاج )9/146)

 ويف )ج(: )فوضع عليها املتاع عليها( بدل )فوضع املتاع عليها(. (5)

واألصح كما ذكر املصنف. واخلالف يف املسألة طرق ووجهان. وأما الوجه الثاين من الطريق  (6)
 ابحلمل أثقلت إذا الدابة فإن بفعله. حصل اخلروج ألن الذي ذكر املصنف هو جيب القطع؛

 الفور على سارت إن أهنا،: والطريق الثالث .األول ابلوجه القطع والطريق الثاين: .سارت
: والرابع .وجهان ففيه سارت، مث زماان، وقفت وإن بفعله، سارت أبهنا احلال إلشعار قطع؛
احليوان.  اختيار لشبهة فوجهان؛ احلال، يف سارت وإن قطع، فال سارت مث وقفت، إن أهنا،

(, وحتفة احملتاج 10/137(, والروضة )11/217(, وفتح العزيز )7/372) انظر التهذيب
 (.5/487(, ومغين احملتاج )9/146)

 (.3/227انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (7)

 (.482 )ص انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل (8)



, فعر ض املتاع (1)"مل أَر من تعرض  لذلك"اإلتالف. وقال:  . الرابعة: لو كانت الريح هتب 
. قال (2)أو وضعه على طرف النقب, فطارت به الريح, ُقطع هلا حت خرجت به

وحل  الصيد, إذا  (3): "وال أثر ملعاونة الريح كما أن ه ال مينع وجوب القصاصالزركشي
ليس تعريضه للريح مما "القطَع. وقال:  البلقيين. ومنع (4)رمي سهما مبعاونة الريح"

. ولو كانت راكدة, فوضعه على (5) "تقتضي العادة أن خيرج به خبالف املاء اجلاري
كاملاء الراكد فيما تقد م.   (6)طرف النقب, فهب ت, وأخرجته, فال قطع على الصحيح

 .(8)عقب مسألة املاء كما يف احملرر (7)وكان ينبغي ذكر هذه ]املسألة[
 

                                                           

 (.3/227انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (1)

(, والروضة 11/216(, وفتح العزيز )372-7/371أي قوال واحدا. انظر التهذيب ) (2)
 (.4/148(, وأسىن املطالب )10/136-137)

 إبزاء الطرف وإتالف القتل إبزاء القتل القطع. والقصاص وهو القص من مأخوذ القصاص (3)
منه. انظر الزاهر يف غريب  فاقتص وليه قاتل من فالان احلاكم اقص ويقال. الطرف إتالف

 .(163 ص) الطلبة , طلبة(210/ 8) اللغة , وهتذيب(241ص) الفاظ الشافعي

 (.481انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (4)

 (.3/227انظر حترير الفتاوى )  (5)

(, وفتح العزيز 372-7/371اك قول ضعيف بوجوب القطع. انظر التهذيب )وهن (6)
 (.4/148(, وأسىن املطالب )137-10/136(, والروضة )11/216)

 كلمة )املسألة( ساقطة من )أ( و )ب(. واملثبت من )ج(.  (7)

 (.436انظر احملرر )ص  (8)



فرع: لو نقب احلرز, وقال لصغرٍي ال يعقل أو جمنون أو أعمى يعتقد وجوب 
, وخرج, (3). ولو ابتلع جوهرة يف احلرز(2): "أخرِج املال" فأخرجه, ُقطع(1)طاعة األمر له/

ا إن خرجت منه بعد ذلك ُقطع, وإال  فال  .(4) فاألصح  أهن 
أي ذاته. وأم ا منفعة بدنه فمضمونة على  "وال يضمن حرٌّ بيدٍ قوله: "

. (7)/ب[ ألن ه ليس مبال346أي وإن كان صغريا؛] "(6)"وال يُقَطع سارقه .(5)األصح  
فكذا يف أي تبلغ نصااب أو معه مال. " بقالدة"أي ُحر ا " "ولو سرق صغرياقوله: "
أي ال يُقَطع؛ ألن ه يف يد الصيب حُمَرز به, فلم خُيرِجه من حرزه. والثاين: يُقَطع؛  "األصحّ 

 . (8)ألن ه قصد سرقة نصاب, فأشبه أخذه منفردا

                                                           

 /ج/أ(.184) (1)

أي قطع اآلمر. وقيل: على اخلالف يف خروج البهيمة اليت كانت واقفة. انظر التنبيه  (2)
 (.10/137(, والروضة )11/218(, وفتح العزيز )12/485(, والبيان )1/245)

 ( بدل )احلرز(.ويف )ب(: )حرز (3)

يقطع : والثالث مطلقا، يقطع ال: والثاين أصحها كما ذكر املصنف، أوجه، وفيه مخسة (4)
 خرجت إن أهنا: فال. واخلامس وإال قطع، عنه، االنفصال بعد أخذها إن أنه والرابع مطلقا،

 الكبري انظر احلاوي .قطع دواء وال عالج بغري عفوا خرجت وإن يقطع مل وعالج بدواء
(, وفتح 10/136(, والروضة )11/215(, وفتح العزيز )1/245, والتنبيه )(296/ 13)

 (.9/147) احملتاج

(, وأسىن 5/14(, والروضة )5/417وهو األصح. وهناك قول آخر خبالفه. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.2/343املطالب )

 ويف )ج(: )ساقه( بدل )سارقه(. (6)

 (.9/181(, والنجم الوهاج )10/138(, والروضة )11/219انظر فتح العزيز ) (7)

(, والروضة 220-11/219(, وفتح العزيز )7/366واألصح ال قطع. انظر التهذيب ) (8)
 (.148-9/147(, وحتفة احملتاج )10/138)



الوجهني مبا إذا نزع احللي  عن الصيب, وإال   (2)الَزبيلي"وخص  : (1)قال يف الكفاية
املسألة مبا إذا كان الصغري انئما أو مربوطا عند احلمل,  اإلماممل يُقَطع جزما. وصو ر 

تدخل الثياب ال يت عليه يف , هل (3)وأجرامها يف أن  من محله على غري صورة السرقة/
: البلقيين. وقال (4)وهو يقتضي إجراء اخلالف يف القطع, وإن مل ينزع احللي عنه ضمانه؟
مبا إذا كان الصيب انئما أو مربوطا ال حيتاج إليه مع كونه غري مميز. والنوم  اإلمامتقييد 

. وكان ينبغي للمصنف أن يصو ر املسألة بكونه (6)الربط جيعل املميز كغري املميز (5)أو
مثله أبن  حرزأن  حمل  اخلالف ما إذا سرق الصيب من  املاورديحر ا غري مميز. ونُقل عن 

يكون يف دار أو على ابهبا حبيث يرى أو مع حافظ وإال  مل يُقطع قطعا, وما إذا كان 
مثل ما عليه ُقطع, وإال  فال وجها  حرزأخذه من  (8)كان لغريه, فإن  (7)املال للصيب. فلو

                                                           

 (.17/318انظر كفاية النبيه ) (1)

". القضاء أدب" صاحب الَدبِيلي أو الَزبِيلى, إسحاق وأبو احلسن أبو أمحد بن على هو  (2)
". األلسنة على اشتهر الذي إنه: "هعن السبكي وقال".  هطبقت أعرف وال: "امللقن ابن وقال
 عن القضاء أدب يف يروي وجدته ألين الثالمثائة؛ حدود يف الشيخ هذا أن وأرى: "أيضا وقال
(, 246-243/ 5) للسبكي الكربى الشافعية طبقات انظر ".األصم أصحاب بعض

 (.143 ص) املذهب والعقد(, 269-268/ 1) شهبة قاضى البن الشافعية وطبقات

 /ب/ب(.425)( 3)

(, وأسىن املطالب 9/182(, والنجم الوهاج )17/318انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (4)
(4/149.) 

 ويف )ج(: )و( بدل )أو(. (5)

 (.3/228انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (6)

 ويف )ب(: )فإن( بدل )فلو(. (7)

 ويف )ج(: )أبن( بدل )فإن(. (8)



أن ه  (2)وغريه الروايين: "احرتز ابلصيب عن البالغ. واد عى الزركشي. وقال (1)واحدا فيهما
ال خالف يف عدم القطع إذا محل البالغ العاقل انئما أو مكرها وعليه ُحلي  أو ثياب, 

, ولو انم عبد على بعري, فقاده, وأخرجه عن القافلة. قوله: "(4)اخلالَف" (3)وطَرَد غريُه
إذا انم إنسان على بعرٍي عليه أمتعة, فجاء سارق, وأخذ  األصّح"ُقطع أو حرٌّ فال يف 

بزمامه, وأخرجه عن القافلة, وجعله يف مضيعة, فأصح  األوجه أن ه إن كان الراكب ُحر ا, 
فال قطع؛ ألن  املتاع والبعري يف يده, وإن كان عبدا ُقطع؛ ألن  العبد يف نفسه مسروق 

  .(7)عن القافلة إىل أخرى أو بلده مل جتئ األوجه. فلو أخرجه (6) (5)يتعلق به القطع
. ويستثىن من العبد القوي, فإن ه كاحلر  (9) (8)وحمل  اخلالف يف البالغني العاقلني

. وقضية إطالقه نفي القطع يف احلر  أن ه ال فرق (10)يف األصح . وكذلك املبعض واملكاَتب

                                                           

 (.13/304انظر احلاوي ) (1)

 (.9/182(, والنجم الوهاج )13/76انظر حبر املذهب ) (2)

 (.9/182(, والنجم الوهاج )17/251انظر هناية املطلب ) (3)

 (.486انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (4)

 علق به القطع(.سقط من )ج( قوله )ألن  العبد يف نفسه مسروق يت (5)

 املنع؛: والثاين. ابلقافلة حمرزا كان  يقطع؛ ألنه ا أن هموهو األصح. وهناك وجهان آخران: أوهل (6)
 والروضة (،11/220العزيز ) فتح إزالتها. انظر عند تتحقق وإمنا البعري, على يده ألن

احملتاج  وهناية (،4/227احملتاج ) ومغين (،4/149املطالب ) وأسىن (،10/139)
(7/439). 

 .(4/227) احملتاج ومغين (،4/149املطالب ) أسىنانظر  (7)

 سقطت كلمة )العاقلني( من )ج(. (8)

(, والسراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب: ماجد 78/ل6انظر قوة احملتاج ) (9)
 (.487العبديل )ص 

 (.7/439) احملتاج وهناية (،4/149املطالب ) وأسىن (،9/183) الوهاج انظر النجم (10)



 (2)الرافعي. ويشهد له جزم (1)التهذيببني أن ينزله بعد ذلك عنه أو ال. وبه صر ح يف 
مبثله يف النائم على الثوب إذا كان حناه عنه, مث أخذه, ال قطع. وحاول يف  (3)واملصنف

ختريج وجه ابلقطع؛ ألن ه أزال حرزه بتنحية احلرز عنه كما لو أزال احلرز  (4)الوايف
 ابلنقب.

يف  (6)ابن القطانو  (5): "وبه جزم الشيخ أبو حممد يف الفروقالزركشيقال 
إذا سرق مجال وعليه صاحبه انئم, فإن ألقاه وهو انئم, وأخذ اجلمل, ". فقال: (7)فروعه

صفوان ال ذي توس ده, فجاء الل ص, وأخذه. ولو أخذه مع  رداءُقطع, ويصري مبنزلة 
كانت حباهلا, فانتبه,   اجلمل, وأدخله بيته, فال قطع؛ ألن ه مل يفرق بينه وبني صاحبه. ولو

أيخذ الشيء  (8)وقاتله على اجلمل حت أنزله عنه, مل يُقَطع؛ ألن ه خمتلس. والسارق من
: "وظاهر كالم املصنف اجلزم ابلقطع يف العبد, وليس كذلك. الزركشي. قال (9)مسارقة"

                                                           

 (.7/365التهذيب ) انظر (1)

 .(11/197العزيز ) فتح انظر (2)

 .(10/122) الروضةانظر  (3)

 (.487انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق ماجد العبديل )ص  (4)

 (.3/497انظر كتاب الفروق للجويين ) (5)

 وله الشافعيني، كبار  من هو. البغدادي القطان بن أمحد بن حممد بن أمحد  احلسني أبوهو  (6)
 إسحاق أيب عن بعده من مث سريج، ابن عن الفقه أخذ. وفروعه الفقه أصول يف مصنفات
/ 2) واللغات األمساء هتذيب انظر. تعاىل هللا رمحه ه    359 سنة مات. ببغداد ودرس املروزي،

 .(124/ 1) شهبة قاضى البن الشافعية وطبقات(, 70/ 1) األعيان ووفيات(, 214

 (.78/ل6انظر النقل عنه يف قوت احملتاج ) (7)

 سقط اسم موصول )َمن( من )ج(. (8)

 (.487انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (9)



. (2)"يف األصح " راجعا إليهما" (1)فإن  اخلالف جاٍر فيهما. فينبغي أن جيعل ]قوله[
على اخلالف خالفا يف أن  املستقل   (5)اإلمام. وبىن (4)يف التحرير (3)انتهى. وقد صر ح به

دخل ما عليه من الثياب حتت يد احلامل. قال يف الروضة: له حامل, هل تإذا مح
ا ال تدخل  .(6)املذهب أهن 

إذا   فرع: العبد الصغري ال ذي ال ميي ز أو اجملنون أو األعمى جيب القطع بسرقته,
كان حُمَرزا يف دار السيد أو بفناء داره, سواء كان وحده أو مع الصبيان, وسواء محله 
انئما أو مستيقظا أو دعاه فتبعه؛ ألن ه كالبهيمة يساق أو يقاد. فإن بعد عن دار السيد 

بوطا, فكغري املميز. فإن سكراان أو مر  (7)فليس مبُحَرز. وإن كان مميزا, فسرقه انئما أو/
. ولو أكرهه ابلسيف حت خرج من (8)املميز, فتبعه ابختياره, فال قطع بال خالفُخدع 

. ولو محل عبدا قواي قادرا على االمتناع, فلم ميتنع, فال (9)احلرز ُقِطع على األصح  
 . (10)قطع

                                                           

 ما بني املعقوفتني ساقطة من )أ(, واملثبت من )ب( و )ج(. (1)

 (.482انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (2)

 ويف )ج(: )وبه صرح( بدل )وقد صر ح به(. (3)

 (.3/228انظر حترير الفتاوى ) (4)

 (.17/252انظر هناية املطلب ) (5)

 (.10/139انظر الروضة ) (6)

 /ج/ب(.184) (7)

 (.10/138(, والروضة )219-11/218(, وفتح العزيز )13/75انظر حبر املذهب ) (8)

وهو األصح. وهناك وجه آخر أبن ه ال جيب القطع؛ ألن ه فارق احلرز بفعله. انظر حبر املذهب  (9)
 (.10/138(, والروضة )219-11/218(, وفتح العزيز )13/75)

 انظر املصادر السابقة. (10)



"؛ ألن ه , ُقِطعلو نقل من بيت مغلق إىل صحِن داٍر ابهُبا مفتوحو قوله: "
يدخل فيه ما إذا كان ابب  "وإاّل فال"أخرجه من حرزه, وجعله يف حمل  الضياع. وقوله: 

, وال (1)البيت مفتوحا وابب الدار مغلقا, وما إذا كاان مفتوحني, وما إذا كاان مغلقني
يف األوىل؛ فألن  قطع يف الثالث على من أخرج املتاع من البيت إىل صحن الد ار. أم ا 

إحراز املتاع بباب الدار إذا كان الصحن حرزا للمتاع وهو مغلق, وإن مل يكن حرزا له؛ 
ن  املال ه كالصحن. وأم ا يف الثانية؛ فألفألن ه أخرج مما ليس حبرز؛ ألن  البيت املفتوح اببُ 

ن متام احلرز, فأشبه ما ضائع إذا مل يكن حُمَرزا ابللحاظ. وأم ا يف الثالثة؛ فألن ه مل خُيرِجه م
إذا أخرج من الصندوق يف البيت, ومل خيرج من البيت. وأشار إىل خالف فيها بقوله: 

جيب فيما مل جتعل  . والثالثأي؛ ألن ه أخرجه من حرزه وقيل: إن كاان مغلقني ُقطع""
 . (2)العرصة حرزا له كالداننري واجلواهر دون األواين والفرش

ظاهر إذا مل يوجد من السارق تصرف يف ابب الدار أبن وهذا ": الرافعيقال 
فَتَح الباب املغلق, مث أخرج املتاع من البيت إىل الصحن,  (3)تسو ر اجلدار ودخل. أم ا إذا

فيكون كما لو نقل إىل  الدائم ابلنسبة إليه. (4)فاحلرز ال ذي يهتكه السارق كاحلرز/
إن أغلق الباب بعد فتحه فهو أصح . ف (5)اإلمامالصحن وابُب الدار مغلق. هذا ما رآه 

                                                           

كان ابب الدار والبيت مغلقني" خالف. والصحيح من املذهب أن ه ال يقطع.   ويف مسألة "إذا (1)
انظر هناية وهناك قول ضعيف يذكره املصنف بعد قليل بقوله "وقيل: إن كاان مغلقني". 

 احملتاج ومغين (،10/140) والروضة (،11/221العزيز ) وفتح (,17/239املطلب )
 (.7/439) احملتاج وهناية (،4/227)

العزيز  وفتح (,17/239املسائل األربعة مع األقوال واألدلة يف هناية املطلب ) انظر (2)
 (.7/439) احملتاج وهناية (،4/227) احملتاج ومغين (،10/140) والروضة (،11/221)

 أداة شرط )إذا( ساقطة من )ب(. (3)

 /ب/أ(.426)( 4)

 (.17/239انظر هناية املطلب ) (5)



فعلى هذا املراد املفتوح بنفسه؛ ال ما فتحه هو, "انتهى. قال يف التحرير:  (1) أظهر"
فيما إذا مل يغلقه أبن قوله "احلرز  البلقيين اإلمام. وانزع (2)"سواء تركه مفتوحا أم أغلقه

ال ذي يهتكه السارق كاحلرز الدائم" ابلنسبة إليه هو فيما إذا عاد. أم ا ابلنسبة إىل غريه 
هنا خمالف لقوهلم "إن  الصحن ليس حرزا للنقد  (3))كالمهم(فال يكون حرزا. وقال: إن  

ينبغي تقييد وجه القطع مبا ال . قال: واملذكور هنا هو النص املعتمد. قال: و "وال للُحلي  
 .(4) يكون الصحن حرزا له. فإن كان حرزا له فال يُقَطع قطعا

 (6)يعين إن  ما تقد م يف يف األصّح" وصحنه كبيٍت ودارٍ  (5)بيُت خاٍن و وقوله: "
دار هي وبيوهتا لواحد. أم ا اخلان والرابط واملدرسة ال يت يسكنها مجاعة, وينفرد كل  واحد 

, حت إذا ُسرق من بيوهتا (7)حبجرة أو بيت, فهي يف حق من ال يسكنها كالدار لواحدٍ 
وإن أخرج من البيوت إىل  .(8)أو من صحنها ما حيرزه الصحن, وأخرج من اخلان, ُقطع

أن ه كاإلخراج من بيوت الدار إىل صحنها. فيفر ق بني أن يكون ابب الصحن فاألصح  
اخلان مفتوحا أو مغلقا. وقيل: يُقَطع بكل  حال؛ ألن  الصحن ليس حرزا لصاحب 

                                                           

 (.301/ 17(, وكفاية النبيه )10/140(, والروضة )11/222انظر فتح العزيز ) (1)

 (.3/229انظر حترير الفتاوى ) (2)

 .)ب( و )ج( يف )أ(: )كالمنا(. واألوىل ما أثبته منو  (3)

 (.3/229انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (4)

الطرق. وقيل: هو موضع  يبيع  يف الناس هبا ينزل الذي خان مجعه خاانت: هو الفندق  (5)
, ولسان العرب (325/ 2) املستعذب , والنظم(261/ 5) التجار فيه. انظر العني

(10/313.) 

 سقطت حرف )يف( من )ج(. (6)

 ويف )ج(: )كالدار الواحد( بدل )كالدار لواحد(. (7)

 (،11/222العزيز ) وفتح (،13/65وحبر املذهب ) (،13/292الكبري ) انظر احلاوي (8)
 (.4/227) احملتاج ومغين (،10/140والروضة )



عن نص   (3)البلقيين اإلمام. وحكاه (2) املنسدة (1) السكة البيت, بل هو مشرتك ك
وهو املعتمد يف  (6)وأتباعه أبو حامدوعليه جرى الشيخ ". قال: (5)واملختصر (4)األم

ا مشرتكة, وما فيها (7)"الفتوى . وأم ا أحد السك ان, فإن سرق من العرصة فال قطع؛ ألهن 
/أ[ أخرجه من بعض البيوت إىل الصحن, وكان ابب البيت 347غري حُمَرز عنهم. وإن ]

 .(8)مغلقا ُقطع
 
 
 
 
 

                                                           

ذلك. وقيل:  حنو أو بيت أو قبة أو رابط من املرتبون الفيوج يسكنه الذي املوضع: السكة (1)
انظر  .النخل من ْصطَفَّةاْلمُ  املستوية الطريقة الزُّقاق, والزُّقَاق هي من أَْوَسع ك ة هي ال يتالس ِ 

, (729/ 1) للخطايب احلديث (, وغريب404-1/403الزاهر يف معاين كلمات الناس )
 .(3/86ولسان العرب )

 والروضة (،11/222العزيز ) وفتح (،7/368التهذيب ) واألصح كما قال املصنف. انظر (2)
 .(4/149(, وأسىن املطالب )10/140)

 سقط االسم )البلقيين( من )ب(. (3)

 (.6/161انظر األم ) (4)

 (.8/370انظر خمتصر املزين ) (5)

 .(6/478انظر الوسيط ) (6)

 (.3/229انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (7)

 احملتاج ومغين (،10/140) والروضة (،11/223العزيز ) وفتح (،7/368انظر التهذيب )  (8)
(4/228.) 



 فصل
ال يُقَطع الثالث, وهو السارق وما جيب عليه. قوله: "َعَقَد هذا الفصل للركن 

أشار إىل أن  شرط وجوب القطع التكليف واالختيار. فال يُقَطع  "صيبٌّ وجمنون ومكرهٌ 
. وكذا (2)ر الصيب نص  عليه يف األم  , لكن يعز (1)الصيب واجملنون؛ ألن  القلم مرفوع عنهما

 (4). ويُلَحق هبما كلُّ من سرق على(3)نون ال ذي له نوع متييز, قاله القاضي احلسنياجمل
كَره على أبن ه ال يُقَطع اْلمُ  (7)وغريه (6)الرافعي. وجزم (5)صورة ال جيب عليه القطع فيها

ابلسرقة  (9)إىل اشرتاط العلم ابلتحرمي يف أن  األعجمي املأمور/ (8)الفارقيالسرقة. وأشار 
 (10)ال يُقَطع؛ ألن ه يعتقد إابحته, ولالعتقاد أثر يف إسقاط احلدود. وُيشرَتط التزام

ويُقَطع مسلم وذّمي مبال األحكام. فلو قال: "وحريب" لدل  عليه. وأشار إليه بقوله: "
 . (11)فباإلمجاع . ]أم ا قطع املسلم مبال املسلم"مسلم وذّمي

                                                           

 والتهذيب (،6/479والوسيط ) (،13/66) املذهب وحبر (،13/278الكبري ) انظر احلاوي (1)
(7/353.) 

  (.7/181األم ) انظر (2)

 (.9/185انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (3)

 سقطت حرف )على( من )ج(. (4)

 (.10/142) والروضة (،11/225العزيز ) وفتح (،3/557انظر املهذب ) (5)

 (.11/227العزيز ) انظر فتح (6)

 (.7/353والتهذيب ) (،3/557انظر املهذب ) (7)

 (.4/228انظر قوله يف مغين احملتاج ) (8)

 /ج/أ(.185) (9)

 ويف )ب(: )إلزام( بدل )التزام(. (10)

 (.135)ص  انظر مراتب اإلمجاع (11)



قال  (1)وكالمه يوهم نفي اخلالف يف قطعه مبال الذ م ي. وليس كذلك. فقد[
, حكاه (3)على الصحيح (2): وجيب على املسلم القطع بسرقة مال الذ ميالقاضي حسني

 . (4)البلقيين اإلمام
إىل اجلزم أبن  الذ مي يُقَطع إذا سرق مال املسلم, وجُيَلد إن زىن  اإلماموأشار 

مبسلمة, وال يتوقف على رضاه. وإن سرق مال ذمي مل يُقَطع حت يرتافعوا إلينا. وجييء 
 . (5)القوالن يف أخبار املمتنع إذا جاءان اخلصم

قولني يف قطعه بسرقة مال الذ مي. وَقَطَع  (6)املاوردي: حكى البلقيين اإلماموقال 
. قال: ومراده ابلقولني القوالن (7)اإلمامأبن ه يُقَطع بسرقة مال املسلم. وهو يؤيد ما قاله 

ففيه األقوال يف سرقة املعاهد ماَل  ,(9). ولو سرق مسلم مال معاهد(8)يف وجوب احلكم

                                                           

 ما بني املعقوفتني ساقطة من )أ(, واملثبت من )ب( و)ج(. (1)

 ويف )ب( تكر ر هنا قوله )وليس كذلك. فقد قال القاضي(. (2)

وهناك قول شاذ أن املسلم ال يقطع بسرقة مال الذمي. وانظر النقل عن القاضي حسني يف   (3)
 (.9/185(, والنجم الوهاج )5/490(, ومغين احملتاج )17/276كفاية النبيه )

 (.4/189انظر التدريب للبلقيين ) (4)

 (.268-17/267ملطلب )انظر هناية ا (5)

 (.11/225انظر احلاوي الكبري )  (6)

ماله".  من سرق إذا املسلم ويقطع مسلم، مال من سرق إذا يُقطع أال املستحيل ونصه: "من (7)
 .(14/ 16) املطلب انظر هناية

 (.4/189انظر التدريب للبلقيين )  (8)

 الذمة، أهل على احلديث يف يطلق ما وأكثر داخل دار اإلسالم بعهد أمان, املعاهد هو من  (9)
 غريب يف ما. انظر النهاية مدة احلرب ترك على صوحلوا إذا الكفار من غريهم على يطلق وقد

 .(313/ 3) العرب , ولسان(325/ 3)واألثر  احلديث



ابلقولني يف قطع الذ مي بسرقة مال  (2)املاوردي: صر ح البلقيين. وقال (1)املسلم
 . (3)املعاهد

؛ , وإاّل فال"ويف معاهد أقوال: أحسُنها إن ُشِرط قطُعه بسرقة ُقطعقوله: "
 (4)القذفألن ه إذا عاهد على هذا الشرط فقد التزمه. والثاين: يُقَطع كالذمي وكحد  

والقصاص. قلت: األظهر عند اجلمهور ال قطع. وهللا أعلم؛ ألن ه مل يلتزم األحكام, 
. ويف انتقاض عهد (6). وال خالف أن ه يسرتد املسروق أو بدله, إن تلف(5)فأشبه احلريب

 املاوردي. وخص  (7)اثلثها: إن ُشرط أن ال يسرق انتقض, وإال  فال أوجه  املعاهد ابلسرقة 
. فإن سرق مال معاهد فال قطع قطعا, وال ذم ياخلالف مبا إذا سرق مال مسلم أو 

                                                           

وفيه ثالثة أقوال. األظهر أن ه ال يقطع: والثاين وهو أحسن: إن كان مشروطا عليه يف العقد   (1)
(, وهناية املطلب 13/230يقطع وإال فال. والثالث: يقطع مطلقا. انظر احلاوي )

(, 9/150(, وحتفة احملتاج )10/142(, والروضة )11/225(, وفتح العزيز )17/267)
 (.7/462وهناية احملتاج )

 (.13/304انظر احلاوي الكبري ) (2)

 (.3/230انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )  (3)

ابلزان. انظر النهاية يف غريب  واملراد هنا القذف وغريها، ابحلجارة الرمي: القذف أصل (4)
 .(325التنبيه )ص , وحترير ألفاظ (320/ 2) املستعذب (, والنظم4/29احلديث )

(, والنجم 3/230(, واملهذب )7/340واحلريب: هو الكافر الذي ال عهد له. انظر األم ) (5)
 (.9/432الوهاج )

واألظهر أن ه ال يقطع: والثاين: إن كان مشروطا عليه يف العقد يقطع وإال فال. وهو أحسن.   (6)
(, وفتح العزيز 17/267طلب )(, وهناية امل13/230والثالث: يقطع مطلقا. انظر احلاوي )

 (.7/462(, وهناية احملتاج )9/150(, وحتفة احملتاج )10/142(, والروضة )11/225)

(, والروضة 11/226وأما الثاين ال ينتقض مطلقا. والثالث: ينتقض مطلقا. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.4/150(, وأسىن املطالب )9/186(, والنجم الوهاج )10/143)



. واملراد ابملعاهد املهادن بدليل عطف الروضة وأصِلها عليه "َمن دخل (1)حُند ه بقذفه
إثبات ": البلقيين اإلمام. وقال (3)ابلداخل أبمان أبو حامد. وفس ره الشيخ (2)أبماٍن"

يف أهل اهلدنة أن ه ال  (4)األقوال يف املهادن مل أجده منصوصا للشافعي. ومنصوصاته
 .(5)"جيب احلكم بينهم إال  برضاهم

 . (7)وغريُهوجوب القطِع الرجُل واملرأُة واحلرُّ والعبُد اآلبُق (6)/فرع: سواء  يف 
إذا اد عى على  يف األصّح" وتثُبُت السرقة بيمني املُّدعي املردودة"قوله: 

تُوجب القطَع, فأنكر وحلف, فال شيء عليه. وإن نكل رد ت اليمني على  إنسان سرقة  
املد عي. فإذا حلف وجب املال قطعا. والقطع على األصح ؛ ألن  اليمني املردودة  

. وجزم به يف (8)كالبي نة وكالمها يوجب القطع. وقيل: ال يثبت هبا القطع  كاإلقرار أو
ن ه حق هللا تعاىل, فال يثبت بيمني املدعي كما الروضة وأصلها يف اليمني يف الدعاوي؛ أل

لو قال: أكره أَميت على الزان, فحلف املدعي بعد نكول املد عى عليه, يثبت املهر دون 
 .(9) حد  الزان

                                                           

 (.13/330حلاوي الكبري )انظر ا (1)

 (.10/142(, والروضة )11/225انظر فتح العزيز ) (2)

 (.7/76انظر الوسيط )  (3)

 (.6/152انظر األم ) (4)

 (.3/230انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 /ب/ب(.426)( 6)

 (.17/380(, وكفاية النبيه )10/142(, والروضة )11/226انظر فتح العزيز ) (7)

 (،436واألصح أن ه يقطع هبا ولكن املعتمد ال يقطع كما ال حيد هبا يف الزان. انظر احملرر )ص  (8)
 .(5/392(, ومغين احملتاج )9/150وحتفة احملتاج ) (،10/143) والروضة

(, 9/150(, وحتفة احملتاج )12/38) والروضة (،13/201العزيز ) وهو املعتمد. انظر فتح  (9)
 .(7/463(, وهناية احملتاج )5/490)ومغين احملتاج 



وقضية كالم اجلمهور القطع  (2)واملختصر (1): "وهو ظاهر نص  األمالزركشيقال 
نص  يف األم واملختصر على أن ه ال يثبت القطع إال  ": البلقيين (5)اإلمام. وقال (4)"(3)به

أي وال ُيشرَتط تكرير اإلقرار   وإبقرار السارق"قوله: " .(6)"بشاهدين أو إقرار السارق
 . (7)كما يف سائر احلقوق

, مث  رجع, فطريقان أصح هما أن ه  واملذهب قبول رجوعه": "(8)قوله أي إذا أقر 
أصح هما أن ه يُقَبل. والطريق الثاين: يُقَبل  ويف القطع وجهانجوُعه يف املال. ال يُقَبل ر 

 (11). وتبع يف إطالق(10)املنعُ  (9)رجوعه يف القطع. ويف الغرم قوالن أو وجهان أصح هما
  .(12)القبول احملرر

                                                           

 .(6/165انظر األم )  (1)

 .(8/371انظر خمتصر املزين )  (2)

 سقط قوله )القطع به( من )ب(. (3)

 (.497انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (4)

 كلمة )اإلمام( ساقطة من )ب( و)ج(.  (5)

 (.3/231حترير الفتاوى )انظر النقل عنه يف ( 6)

 (.9/187(, والنجم الوهاج )11/228(, وفتح العزيز )7/387انظر التهذيب ) (7)

 كلمة )قوله( ساقطة من )ج(.  (8)

سقط من )ج( قوله )أن ه يُقَبل. والطريق الثاين: يُقَبل رجوعه يف القطع. ويف الغرم قوالن أو  (9)
 وجهان أصح هما(.

(, وفتح 333-13/332(, واحلاوي )159ف. انظر األم )ص واألصح كما قال املصن (10)
 (.5/491(, ومغين احملتاج )20/305(, واجملموع )11/229العزيز )

 ويف )ب(: )إطالقه( بدل )إطالق(. (11)

 (.437انظر احملرر )ص  (12)



 .(1)فرع: إذا أقر  العبد بسرقة توجب القطع, واملال يف يده, قُِبل إقراره يف القطع
. أم ا إذا كان يف يد السيد أو (2)أقوال أظهرها ال يُقَبل ويف قبوله يف املال

 . (3)األجنيب, فال يُقَبل إقراره فيه بال خالف
من أقّر بعقوبة هللا تعاىل فالصحيح أّن للقاضي أن يعرِّض له و قوله: "

أي إذا كان جاهال ابحلد , إم ا لقرب عهده ابإلسالم أو لكونه نشأ يف ابدية  "ابلرجوع
عن األصحاب, وأسقطه من  (4)الرافعيبعيدة عن أهل العلم. وهذا التقييد نقله 

. وإذا كان هذا (6)"لعلك قب لتملاعز: " . ودليل جواز التعريض قول النيب (5)الروضة
اإلقرار فالتعريض ابإلنكار قبل اإلقرار أوىل. وقوله: "بعقوبة" تشمل السرقة  (7)بعد/

وغريها. فنقول يف شرب اخلمر: "لعلك مل تعلم أن  ما شربته مسكر" ويف السرقة: "لعلك 

                                                           

 (.2/210(, وأسىن املطالب )11/232(, وفتح العزيز )5/487انظر هناية املطلب ) (1)

  إن برقبته الغرم يتعلق إنه حيث من السيد على إقرار ألنه ال يقبل؛ :وفيه أربعة أقوال: أظهرها (2)
 حيث التهمة، النتفاء والثاين: يقبل .ابقيا كان  إن منه وينتزع اتلفا، بسرقته املقر املال كان
 ألن إقراره؛ قبل العبد يد يف ابقيا املال كان  إن أنه: والثالث .القطع يوجب مبا نفسه على أقر

 .السيد يد يف وهي ابلرقبة، حينئذ الغرم يتعلق ألنه يقبل؛ مل اتلفا كان  وإن له، اليد ظاهر
 تفوت اليت واألعيان الضمان، يف رقبته فوات غايته ألن إقراره؛ يقبل اتلفا كان  إن أنه: والرابع

(, وفتح العزيز 5/487انظر هناية املطلب ) .تنحصر ال بسرقتها اإلقرار قبلنا لو
 (.2/210(, وأسىن املطالب )11/232)

 انظر املصادر السابقة. (3)

 (.11/233انظر فتح العزيز ) (4)

 (.10/145انظر الروضة ) (5)

, يف ابب هل يقول اإلمام للمقر: البخاري يف صحيحه من حديث ابن عباس  اخرجه (6)
 (.6824)لعلك ملست أو غمزت, برقم 

 /ج/ب(.185) (7)



: إن كان (1). وقيل: ليس له ذلك. وقيلحرزغصبت أو أخذت إبذن املالك أو من غري 
. وعلى األول األصح  أن ه ال (2) از الرجوع مل يُعرَّض له أو جاهال ُعرِ ض لهعاملا جبو 

ترك التعريض يف أكثر األوقات. وال يُعرَّض له ابلرجوع عن  ُيسَتحب؛ ألن  النيب 
ا يسعى يف دفع  اإلقرار حبقوق اآلدمي حت ال يُعرَّض يف السرقة مبا يسقط الغرم. إمن 

ويف استحباب التعريض للشهود ابلتوقف يف حدود هللا تعاىل وجهان  .(3)القطع
 . (4)أصح هما من زوائده: إن رأى املصلحة يف السرت فعل, وإال  فال

 الرافعيأي صرحيا؛ ألن ه يكون أمرا ابلكذب, جزم به  وال يقول: ارجع"قوله: "
 . (6). وكالم الكتاب يوهم أن ه من تتمة ما قال أن ه الصحيح(5)وغريه

مل يُقَطع يف احلال, بل  لو أقّر بال دعوى أنّه سرق مال زيد الغائبو  قوله: "
ا حضر, وأقر  أن ه كان أابحه املال, فيسقط احلد . يُنَتظر حضوره يف األصّح" ؛ ألن ه رمب 

 . (7)فتأخريه أوىلوإن كذ به السارق, واحلد  يسقط ابلشبهة, 

                                                           

 كلمة )قيل( ساقطة من )ب(.  (1)

 والروضة (11/233العزيز ) وفتح (،13/104املذهب ) انظر ابلتفصيل يف حبر (2)
 (.4/229احملتاج ) ومغين (،10/145)

 ومغين (،10/145) والروضة (11/233العزيز ) وفتح (،13/104املذهب ) انظر حبر (3)
 (.4/229احملتاج )

 (.10/145انظر الروضة ) (4)

 ومغين (،4/151املطالب ) وأسىن (،10/145) والروضة (،11/233العزيز ) انظر فتح (5)
 (.4/230احملتاج )

وقال الزركشي: "فكان ينبغي للمصنف التعبري ابملذهب" انظر السراج الوهاج, كتاب قطع  (6)
 (.500السرقة, حتقيق ماجد العبديل )ص 

العزيز  وفتح (،7/389والتهذيب ) (،13/93املذهب ) حبر وهو املذهب. انظر (7)
 (.4/230) احملتاج ومغين (،10/144) والروضة (،11/230)



. قال يف الكفاية: أصح ها, نعم كمن عليه قصاص لغائب أو (1)ويف حبسه أوجه
. وعلى األصح  ال يكفي حضوره, بل (3). والثاين: يُقَطع؛ لظهور املوجب إبقراره(2)صيب

: ليس البلقيين اإلمام. وقال (6)موافق ملا يف الروضة (5). وتعبريه ابألصح  (4)ال بد  من طلبه
"بال دعوى" ال معىن له. فلو تقد م  (7)قوله"جبيد؛ ألن  املسألتني فيهما طُُرق. وقال: 

وهو األرجح أو دعوى  (8)القاضي حسنيإقراره دعوى حبسه, إذا مسعناها كما قال 
 . (9)وكيل الغائب ال ذي وك له وكالة تتناول هذه القضي ة من غري شعور له هبا كذلك

؛ ألن  حد  ُحّد يف احلال يف األصّح" أكره أمة غائب على زانً أو أنّه قوله: "
الزان ال يتوقف على طلبه. ولو حضر, وقال: "كنت أحَبُتها له", مل يسقط احلد. وقيل: 

                                                           

 .ال: والثاين .صيب أو لغائب قصاص عليه كمن,  يقدم أن إىل حيبس: وفيه أوجه, أصحها (1)
 كانت  إن: والرابع .فال وإال, حبس قرب عن حضوره ورجي املسافه قصرت إن: والثالث

 املسافه قربت إن مث, مطلق ا حيبس ومل منه أخذت ابقيه كانت  وإن, ليغرم حبس اتلفه العني
مطلق ا. انظر  حيبس ومل منه, وأخذت ابقيه, العني كانت  إن: واخلامس .فال بعدت أو, حبس

 احملتاج , ومغين(190/ 9) الوهاج والنجم (،10/144) والروضة (،11/230العزيز ) فتح
(4/230.) 

 (.17/354انظر كفاية النبيه ) (2)

 كلمة )ابألصح ( ساقطة من )ب(.  (3)

 (.9/152(, وحتفة احملتاج )5/100الغرر البهية ) انظر (4)

 كلمة )ابألصح ( ساقطة من )ب(.  (5)

 (.10/144انظر الروضة ) (6)

 ويف )ج(: )قال: وقوله( بدل )وقال: قوله(. (7)

 (.1/597احلدود ) انظر التعليقة للقاضي حسني, كتاب (8)

 (.233-3/232انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 9)



. (1)يَؤخَّر؛ الحتمال أن يقر  أبن ه وقف عليه تلك اجلارية, فتصري شبهة يف سقوط احلد  
ريه ابإلكراه يوهم أن ه قيد, وليس كذلك. فلو قال: "زنيت أبمة فالن", ومل يذكر وتعب

إكراها, كان احلكم كذلك, غري أن  اإلكراه فيه حق للسيد وهو املهر, وهو منفصل عن 
  .(3)كما يف سائر العقوابت  ويثبت بشهادة رجلني"" :. قوله(2)احلد  

يعين أن   "وامرأاتن ثبت املال وال قطع /ب[347]لو شهد رجل "ف: (4)]قوله[
. فلو شهد (5)"وال يثبت برجل وامرأتني"احملرر  ع يثبت بشهادة رجلني كما صر ح بهالقط

رجل وامرأاتن ابلسرقة أو شاهد وحلف املد عي معه, ثبت املال وال يثبت القطع, كما 
وامرأاتن على الغصب أو السرقة, وقد علق هبما العتق أو الطالق, يثبت لو شهد رجل 

. وحمل  ثبوت (9). وقيل يف ثبوت املال يف السرقة قوالن(8)العتق(7)الطالق و (6)املال دون/
املال ما إذا شهدوا بعد دعوى املالك أو وكيله. فلو شهدوا ِحسبة  مل يثبت بشهادهتم 

 . (10)تُقَبل يف األموال املال؛ ألن  شهادة احلسبة ال

                                                           

والتهذيب  (،13/107املذهب ) حبرانظر  األصح هو القول إبقامة احلد على الفور. (1)
 (.4/231) احملتاج ومغين (،10/144) والروضة (،11/230العزيز ) وفتح (،7/389)

 (.4/231) احملتاج انظر مغين( 2)

 (.4/231احملتاج ) ومغين (،4/151املطالب ) وأسىن  (،10/146) انظر الروضة (3)

 واملثبت من )ج(. كلمة )قوله( ساقطة من )أ( ومن )ب(,  (4)

 (.437انظر احملرر )ص ( 5)

 /ب/أ(.427)( 6)

 ويف )ج(: )أو( بدل )و(. (7)

(، 11/235العزيز ) (، وفتح7/392وهناك قوالن آخران, أحدمها: التهذيب ) .املذهب وهو (8)
 (.4/231احملتاج ) ، ومغين(10/146الروضة )

 .انظر املصادر السابقة (9)

 .(4/231) احملتاج (, ومغين10/148والروضة ) (،7/390انظر التهذيب ) (10)



أي شروط القطع الختالف  "ُيشََتط ذكر الشاهد شروط السرقةو قوله: "
ر أو يذكر امسه ونسبه املذاهب فيها. فُيشرَتط أن يقول: "سرق هذا" إن كان حاض

, حرزإن كان غائبا, وأن يبني  املسروق واملسروق منه وكون السرقة من  حبيث يتميز
 . (1)يتعني  احلرز أو صفته, وأن تتفق شهادة الشاهدين

كقوله: سرق ُبكَرًة واآلخر عشّيًة,   لو اختلف شاهدانفوأشار إليه بقوله" 
أي من  (3)" مل يثبت بشهادهتما شيء"أي ابلنسبة إىل القطع. وعبارة احملرر  "(2)فباطلة

له أن حيلف مع أحدمها, القطع. ولو قاال: مل جيب احلد  لكان أحسن, لكن للمشهود 
 . (4)قاله يف الروضة فيغرمه.

واملراد حلفه مع من وافقت شهادته دعواه. واحلق يف زعمه كما بي نه يف 
 . (5)الكفاية

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(10/146) والروضة (،11/235العزيز ) وفتح (،13/335) الكبري انظر احلاوي (1)

 (.10/146(, والروضة )11/236(, وفتح العزيز )13/380(, والبيان )7/55انظر األم ) (2)

 .(437انظر احملرر )ص  (3)

 (.10/146) انظر الروضة (4)

 (.19/277انظر كفاية النبيه ) (5)



وغريه أن  الشاهد يقول أيضا: وال أعلم له فيه  (2)أيب الطيب (1)وعن القاضي
 . (3)شبهة

 .(6)/ (5): وليكن هذا أتكيدا؛ ألن  األصل عدم الشبهة(4)قال يف الشامل
فرع: ُيشرَتط التفصيل يف اإلقرار ابلسرقة؛ ألن ه قد يظن غري السرقة سرقة . 

  .(8)وكذا يف اإلقرار به على األصح   .(7)وُيشرَتط يف الشهادة على الزان
يعين أن   "وعلى السارق رّد ما سرق فإن تلف ضمنه وتُقَطع ميينهقوله: "

: القطُع والُغرم. فريد  املال إن كان ابقيا, ويضمنه إن تلف, (9)السرقة يتعلق هبا حكمان

                                                           

 إىل منسوب والطربي الشافعي؛ الفقيه القاضي الطربي هللا عبد بن طاهر الطيب أبو (1)
 علي أيب على آبمل ورعا . وتفقه دينا   صادقا   ثقة ه   . كان348 سنة آبمل طربستان. ولد

 .هللا رمحه ه    450 سنة وتويف اإلمساعيلي. سعد أيب على وقرأ القاص ابن صاحب الزجاجي
 الشافعية , وطبقات(230/ 16) ابلوفيات والوايف (515-512/ 2) األعيان انظر وفيات

 .(12/ 5) للسبكي الكربى
 (.17/396انظر النقل عن أيب الطيب يف كفاية النبيه ) (2)
(, والنجم الوهاج 10/146(, والروضة )11/236انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (3)

 (.5/493(, ومغين احملتاج )9/192)

 (.17/396انظر النقل عن ابن الصباغ يف كفاية النبيه ) (4)
 .انظر املصدر السابق (5)

 /ج/أ(.186) (6)

(, والروضة 11/237(, وفتح العزيز )6/484(, والوسيط )17/281انظر هناية املطلب ) (7)
 (.9/173(, وحتفة احملتاج )10/147)

 وهو األصح. وهناك قول بعدم التفصيل فيه. انظر املصادر السابقة. (8)

 ويف )ج(: )حكم( بدل )حكمان(. (9)



غنيا أو فقريا؛ ألن  القطع حق هللا تعاىل, والضمان حق اآلدمي. فال مينع سواء كان 
 .(1)أحدمها اآلخر. فصار كرد  العني مع القطع, جيمع بينهما ابالتفاق

ولو أعاد املال املسروق إىل احلرز مل يسقط القطُع وال الضمان عنه. وأم ا القطُع؛ 
  .(2) چٺ   ٿچفلقوله تعاىل: 

. والقراءة الشاذة  (4)فاقطعوا أمياهنما:  (3) ابن مسعودوكوهنا اليمىن لقراءة 
على البداءة  اإلمجاع. واد عى القاضي أبو الطيب (5)كخرب الواحد يف وجوب العمل

  .(6)هبا
                                                           

(, والروضة 11/438(, وفتح العزيز )12/498أي ابتفاق أهل املذهب. انظر البيان ) (1)
 (.4/362(, والنجم الوهاج )10/142)

 .38سورة املائدة:  (2)
 شهد زهرة، بين حليف ,اهلذيل حبيب بن غافل بن مسعود بن هللا عبد الرمحن عبد أبوهو  (3)

 بنت فاطمة وزوجته زيد بن سعيد أسلم حني يف اإلسالم أول يف قدميا إسالمه وكان. بدرا
 معيط، أيب بن لعقبة غنما يرعى كان  أنه إسالمه سبب وكان. بزمان عمر إسالم قبل اخلطاب

 الكىن انظر. غزيرا لبنا عليه فدرت الغنم، تلك من حائال شاة وأخذ ، هللا رسول به فمر
 واتريخ(, 987/ 3) األصحاب معرفة يف االستيعابو  ,(511/ 1) مسلم لإلمام واألمساء
 .(51/ 33) عساكر البن دمشق

البيهقي يف السنن الكربى, ابب السارق يسرق أوال فتقطع يده اليمىن, برقم  اخرجه (4)
. وهذا احلديث مروي من طريق مسلم بن خالد ( عن جماهد عن ابن مسعود 17247)

(. وقال ابن حجر: 8/684, كالمها منقطع. انظر البدر املنري )ومن طريق سفيان بن عيينة
وضعفه األلباين يف (. 12/99أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. انظر فتح الباري )

 (.8/81اإلرواء )
 (.2/202(, وعمدة القاري )1/564انظر رايض األفهام ) (5)
على هذا. انظر اإلقناع  ن اإلمجاع(. وقد نقل ابن القطا7/106انظر النقل عنه يف اجملموع ) (6)

 (.2/261) يف مسائل اإلمجاع



ء, قال أهل اخلربة: "إن ُقطعت ال وهذا إذا كانت صحيحة.  فإن كانت شال 
ينقطع الدم", مل يُقَطع. ويكون كمن ال ميني له. فُيقَطع يده اليسرى. وإن قالوا: 

 . (1)"ينقطع" ُقطعت. وأكتفي هبا
ورابعا , فرجله اليسرى, واثلثا يده اليسرى, فإن سرق اثنيا بعد قطعها"قوله: 

مث ُأيت  ,فقطع يده ,بسارق  "؛ ألن ه ُأيت إىل النيببعد ذلك يُعّزر (2)رجله اليمىن, مث
, فقطع رجله, مث ُأيت به اثلثا, فقطع يده, مث ُأيت به رابعا, فقطع رجله, مث ُأيت به به اثنيا

 . (4)والنسائي مبعناه أبو داودو  (3)الدارقطينخامسا, فقتله. رواه 
                                                           

(, والروضة 11/244(, وفتح العزيز )7/385(, والتهذيب )6/490انظر الوسيط ) (1)
(10/150.) 

 (.510ويف املنت "منهاج الطالبني" )و( بدل )مث(. انظر منهاج الطالبني )ص  (2)

 اإلمام البغدادي، دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أمحد بن عمر بن علي احلسن أبو(3)
 سنة ببغداد ولد. ببغداد القطن دار حملة أهل من. احملد ث املقرئ اإلسالم، شيخ اجملوِ د، احلافظ
 ه 385 سنة هللا رمحه وتُويف. والسنن العلل كتابه  أبرزها من مصنفا ، 80 من أكثر صن ف. ه     306
/ 13) بغداد اتريخ انظر. الَكْرخي   معروف قرب من قريبا   الدير ابب مقربة يف بغداد يف وُدفن
: ص) واملسانيد السنن رواة ملعرفة التقييدو  ,(93/ 43) عساكر البن دمشق اتريخو  ,(487
410). 

يف:  أبوداودو  ,(3389يف سننه, يف كتاب احلدود والدايت وغريه, برقم ) الدارقطين اخرجه (4)
(, والنسائي يف الكربى يف ابب قطع اليدين 4410ابب يف السارق يسرق مرارا, برقم )

عن حممد بن املنكدر, عن جابر بن  طرقمن  ( كلهم7429ني من السارق, برقم )والرجل
اثبت )أي  بن وقال النسائي بعد رواية احلديث: مصعب واللفظ للدارقطين. عبد هللا, حنوه.

 ليس احلديث وهذا يرتكه. مل القطان وحيىي ابلقوي، ليس راٍو يف السند عند النسائي(
. انتهى. وقال اخلطايب يف  النيب عن صحيحا حديثا الباب هذا يف أعلم وال بصحيح،

 وقد .احلديث يف إسناده مقال: هذا (314/ 3)يف ابب إذا سرق أربع مرار  "السنن معامل"
 الذي( 1676: برقم ويف مسلم ,(6878 برقم: البخاري الصحيح )وهو يف احلديث عارضه



 . (1)وقال: إن ه منكر
. واحلديث (4)التعزير (3)املشهورو  .: يُقَتل يف اخلامسة للحديث(2)القدميوقال يف 

 .(5)منسوخ أو مؤول على أن ه قتله الستحالة أو لسبب آخر
أن ه إن  املنصوصفرع: لو كان على املِْعَصم األمين للسارق كفان فالصحيح 

متي زت األصلية ُقطعت, إال  فأحدمها فقط. وإن سرق اثنيا ُقطعت األخرى, وال يُقطَعان 
 . (6)بسرقة واحدة

                                                           

 كفر:  ثالث إبحدى إال مسلم امرئ دم حيل ال: "قال  النيب أن وهو سنده يف مقال ال
صحيح وحسنه األلباين. انظر  .انتهى". حق بغري نفس قتل أو إحصان بعد زان أو إميان بعد

 (.37810) سنن أيب داود

 مل أجد كالمه إال أن احلديث منكر. انظر املصادر السابقة. (1)

: أربعة رواته من هورواْلمش ه،ب ما أفت أَوْ  احْلجة هوو : اتصنيف ابلعراق الشافعي قاله ما: ميالقد (2)
 وقال عنه. الشافعي رجع وقدْ . ثْور وأبو واْلكرابيسي، والزْعفراين، حنبل، نب دأمح اماإْلم

 "والشافعي (:9/452) احلاوي يف اْلماوْردي   وقال اْلمْذهب. من اْلقدمي عد   حيل   ال: اإْلمام
 أعاد الو  داجلدي يف هيغري   مل هفإن ,اقالص د إال   ،اثنية صن فهاو  ديداجل يف ميةالقد هكتب  مجيع غري  

اوإ ه،تصنيف  بعدها، وما( 1/66) اجملموع انظر. مواضع" يف وزاد ,همن مواضع على ضرب منَّ
 .(1/45) احملتاج وهناية ،(109-1/108) احملتاج ومغين

 ؛الشَّافعي ماملإل اليت والاألق أو القولني أحد عن اخْلالف ضعف اإذ به يُ َعربَُّ : راْلمشهو  (3)
 احملتاج وهناية ،(1/106) احملتاج مغين انظر. مقابله على بغرابتة َوإْشعارا َمْدركه، ِلَضْعف

 (.14-1/13) حاشيتا قيلويب وعمريةو  ،(1/45-48)

 (.6/162. انظر األم )وهو اجلديد (4)

 (.13/84(, وحبر املذهب )17/261(, وهناية املطلب )13/322انظر احلاوي ) (5)

والصحيح كما ذكر. وهناك قول آخر بقطعهما معا كاإلصبع الزائدة. ولكن الصحيح كما  (6)
(, 10/152(, والروضة )11/246(, وفتح العزيز )6/490قال املصنف. انظر الوسيط )

 (.4/153وأسىن املطالب )



قال  أن  النيب   احلاكمروى  "يُغمس ُمّل قطعه بزيت أو ُدهٍن ُمغلىً و قوله: "
؛ "تتمة للحّد"أي احلسم  "قيل هو". قوله: (1)بزيتسارق: اقطعوا يده واحسموه يف 

أنّه حّق " املنصوص" أي واألصحألن  فيه مزيد إيالم, فُيفَعل من غري رضاه. "
عليه فمؤنته . قوله: "(2)"؛ ألن  الغرض املعاجلة, ودفع اهلالك عنه بنزف الدمللمقطوع

يعين أن  مؤنة احلسم على املقطوع. وإن تركه السلطان فال شيء عليه.  "ولإلمام إمهاله
, ويكون مثن اإلمامفُيسَتحب للسارق أن حيسم, وال جيب. وعلى األول: ال يرتكه 

د. كذا يف الروضة  . (3)الدهن ومؤنة احلسم على اخلالف يف مؤنة اجلال 
ا على اجمللود والسارق. فهو على طريقته على  د أهن  واألصح  يف مؤنة اجلال 

 . (4)الوجهني معا على املقطوع

                                                           

اثر, (, والطحاوي يف شرح معاين اآل8150احلاكم يف املستدرك, كتاب احلدود برقم ) اخرجه (1)
(, والبيهقي يف الكربى, ابب السارق 4974ابب اإلقرار ابلسرقة اليت توجب القطع, برقم )

(, والدارقطين يف سننه, كتاب احلدود والدايت 17254يسرق أوال فتقطع يده اليمىن, برقم )
 بن الرمحن عبد بن حممد عن خصيفة، بن ( كلهم من طرق عن يزيد3163وغريه, برقم )

وال توجد يف احلديث كلمة )ابلزيت(. وهذه الزايدة من , فذكره. هريرة  أيب عن ثوابن،
عند املصنف. وقال احلاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. وقال األلباين 

: بقوله الدارقطين أعله لكن, الذهيب وأقره, قال كما  وهو: على تصحيح احلاكم: "قلت
 الغليل انظر إرواء .بذلك إليه إسناده ساق مث, مرسال خصيفة بن يزيد عن الثوري اخرجهو 
(8 /84). 

(, ومغين 9/156(, وحتفة احملتاج )11/243واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.7/467(, وهناية احملتاج )5/495احملتاج )

 (.10/149انظر الروضة ) (3)

 .املصنف. انظر املصدر السابقذكر واألصح يف مسألة مؤنة املقطوع واجمللود كما  (4)



 (1)اإلمامكون املؤنة على املقطوع, إذا قلنا حق  له. ذكره ": البلقيين اإلماموقال 
ا يف بيت املال, وإن قلنا  (3)الطريقني. واملعروف يف (2)على حكايته الرافعيواقتصر  أهن 

 (8)القاضي حسنيو  (7)والروايين (6)واملاوردي (5) العراقيونذكره  .(4)حق  للمقطوع
للحسم ما إذا مل يؤد إىل تلفه. فإن أُغمي  اإلمام. وقال أيضا: حمل  إمهال (9)والبغوي

عليه, وليس له من يقوم حباله أو كان على حال يتعذ ر عليه حسُم نفسه, مل جيز لإلمام 
  .(10)"إمهاله

                                                           

 (.17/264انظر هناية املطلب ) (1)

 (.11/243انظر فتح العزيز ) (2)

 َشْيخ هو( ه 406 ت) اإِلْسَفرَايِْييِن ِ  حامد أيب الشيخو  مها طريقة العراقيني وطريقة اخلراسانيني. (3)
ا العراقيني طريقة ومتتاز. نيالعراقي طريقة  ه،مذهب وقواعد ،الشَّافعي نصوص نَ ْقل يف  أَتْ َقنُ  أبهن 
ِمي ووجوه وشيخ طريقة اخلراسانيني هو  .َغالَِبا اخلُرَاَسانِيِ نْي  نَ ْقلِ  ِمن أَثْ َبتُ و  ْصَحاب،األ متقدِ 

 .(2/496) األمساء وهتذيب ،(1/69) اجملموع مقدمة انظر القفال الصغري.

ا يف  سقط من )ج( قوله )ذكره اإلمام واقتصر الرافعي على حكايته. واملعروف يف الطريقني (4) أهن 
 بيت املال, وإن قلنا حق  للمقطوع(.

 اإِلْسَفرَايِْييِن ِ  حامد أيب الشيخ على وكتبهم تهمطريق مدارُ  : هم الذينالبَ ْغَداِدي ُّْونَ  أو ي ُّْونَ الِعرَاقِ  (5)
ا العراقيني طريقة ومتتاز. نيالعراقي طريقة َشْيخ وهو ؛وتعليقته( ه 406 ت)  نَ ْقل يف  أَتْ َقنُ  أبهن 

ِمي ووجوه ه،مذهب وقواعد ،الشَّافعي نصوص  اخلُرَاَسانِيِ نْي  نَ ْقلِ  ِمن أَثْ َبتُ و  ْصَحاب،األ متقدِ 
النقل عنهم يف  انظرو  .(2/496) األمساء بوهتذي ،(1/69) اجملموع مقدمة انظر .َغالَِبا

 (.5/99الغرر البهية )

 (.13/324انظر احلاوي الكبري ) (6)

 (.13/87انظر حبر املذهب ) (7)

 (.17/363انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (8)

 (.7/385انظر التهذيب ) (9)

 (.3/236انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 10)



أاب و  ؛ ألن  النيب "(2)والّرِجُل من َمفِصل القدم (1)كوعٍ تُقَطع اليد من  و قوله: "
من و . وقوله: "(5)رضي هللا عنهما كانوا يقطعون السارق من املفصل (4)وعمر (3)بكر

أي كمن زان مرارا أو شرب مرارا ال يقام عليه إال   "ميينه (6)/سرق مرارا بال قطع كفت
أي يكتفي بقطع  وإن نقصت أربع أصابع". قوله: "(7)حد  واحد؛ ألن  السبب واحد

                                                           

 يلي الذي الزند طرف منهما والكوع. الرُّسغ يلي مم ا الذ راع يف الزندين طرفا مهاوالكاع  الكوع (1)
/ 2) العني .الكرسوع وهو اخلنصر، يلي الذي الزند طرف والكاعُ  أخفامها، وهو اإلهبام
 .(2/307, وغريب احلديث ألبن قتيبة )(206, والكنز اللغوي )ص (181

. , وهو ما بني الساق والقدماْلَقَدمِ  َظْهرِ  َعَلى الشِ رَاكِ  َعْقدُ  َعَلْيه يَقع الَّذي مفصل القدم هو( 2)
/ 2) للجصاص القرآن أحكام(, و 5/430(, واحملكم واحمليط األعظم )4/377العني )انظر 
436). 

 ميت بن سعد بن كعب  بن وعمر  بن عامر بن عثمان بن اّللَّ  عبد  بكر الصديق أيب واسم (3)
بسنتني. سنة  . صاحب املناقب املعروفة. مات بعد النيب خليفة رسول هللا  مرة. بن

(, والكىن واألمساء 1/32(, والتاريخ األوسط )5/142انظر الطبقات الكربى ) ه    . 12
 (.1/113لإلمام مسلم )

 عدي بن رزاح بن قرط ابن هللا عبد بن رايح بن العزى عبد بن نفيل بن اخلطاب بن عمر هو (4)
 رسول ضجيع, الفاروق املؤمنني أمري العدوي القرشي حفص أبو غالب بن لؤي بن كعب  بن
 البن دمشق اتريخ انظر. ه     23 سنة وتويف سنة. عشرة بثالث الفيل بعد ولد. وصاحبه هللا

 .(138/ 2) اإلسالم اتريخ( 138/ 4) العلمية الغابة وأسد(, 3/ 44) عساكر

(, وحبر 17/263(, وهناية املطلب )3/364(, واملهذب )13/319انظر احلاوي الكبري ) (5)
 (.7/379(, والتهذيب )13/86املذهب )

 /ب/ب(.427)( 6)

 وفتح (،7/384والتهذيب ) (،13/101املذهب ) وحبر (،13/323الكبري ) احلاويانظر  (7)
 (.10/151) والروضة (،11/245العزيز )



اليمني, وإن كانت انقصة أصابع؛ حلصول اإليالم والتنكيل؛ وألن  اسم اليد يطلق عليها 
 . (1)يةمع نقص أصابعها كما يطلق عليها مع زايدهتا. فاندرجت يف اآل

أي يكتفي هبا,  س يف األصّح, وهللا أعلم"لو ذهبت اخْلم (2)قلت: وكذا"
وإن مل يبق إال  الكف حلصول اإليالم. والثاين تُقَطع رجله اليسرى؛ ألن  املنفعة املقصودة 

. وحكاه عن اختيار القاضي أيب البلقيين اإلمام. وصح حه (4)/ (3)من اليد قد ذهبت
 (7)أن  اخلالف قوالن الرافعي. ويف (6)القاضي احلسني قال: إن ه املذهب, وأن  (5) حامد

. وجيراين فيما إذا ذهب بعض الكف, وحمل  القطع (8)وعبارة الروضة وجهان أو قوالن
 .(9)ابق. واألصح  أن ه يُقَطع

                                                           

 وفتح (،6/490والوسيط ) (،13/102املذهب ) وحبر (،13/320كبري )ال انظر احلاوي (1)
 .(10/150) والروضة (،11/244العزيز )

 ويف )ج(: )وهذا كذا( بدل )وكذا(. (2)

 (،13/102املذهب ) وحبر (،13/320الكبري ) احلاوي واألصح كما قال املصنف. انظر (3)
 احملتاج ومغين (،10/150) والروضة (،12/495) والبيان (،6/490والوسيط )

(4/234). 

 /ج/ب(.186) (4)

 (.3/236(, وحترير الفتاوى )11/245انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (5)

(, وأسىن املطالب 3/236انظر النقل عن البلقيين والقاضي حسني يف حترير الفتاوى )( 6)
(4/55.) 

 (.11/244العزيز )مل يقل الرافعي "قوالن". بل قال: "وجهان". انظر فتح ( 7)

 (.10/150انظر الروضة )( 8)

وهناك وجه آخر بعدم االكتفاء إذا ذهب بعض الكف وحمل القطع ابق. واألصح كما ذكر ( 9)
(, والنجم الوهاج 10/150(, والروضة )245-11/244املصنف. انظر فتح العزيز )

 (.5/496(, ومغين احملتاج )9/198)



أي وال يبايل ابلزايدة إلطالق اآلية؛  إصبًعا يف األصح" تُقَطع يٌد زائدةو قوله: "
وألن  املراد التنكيل خبالف القصاص. فإن  مقصوده املساواة. والثاين: ال تُقَطع  

: البلقيين اإلمام. قال (1)كالقصاص, فيكون كمن ال ميني له, فُتقَطع رجله اليسرى
اخلالف. وزايدة إصبعني وأكثر كزايدة إصبع. قال: وقوله "يف األصح " يقتضي قوة "

 .(2)"وليس كذلك, بل هو ضعيف نقال ومعىن  
يعين إذا سقطت ميينه  , سقط القطع"ولو سرق, فسقطت ميينه آبفةقوله: "

/أ[ ألن  القطع 348بعد السرقة آبفة أو جناية سقط عنه القطع, ومل يعدل إىل الرِجل؛]
تعل ق بعينها, وقد زالت. وقيل: يعدل إىل الرِجل كما لو فات حمل  القصاص يعدل إىل 

ا لو ُقطَعت يف قصاص أو غريه مل يسقط,  يوهم. وقوله: "آبفة" (4) (3)الديةبدله وهو  أهن 
: وكذا لو ُشل ت بعد السرقة, الزركشي. قال (5)ويعدل إىل رجله, وليس كذلك. فال فرق

 . (8), والروايين"(7)والبغوي (6)وُخشي من قطعها تلُف النفس, قاله القاضي

                                                           

العزيز  (, وفتح7/386(, والتهذيب )13/320احلاوي ) واألصح كما قال املصنف. انظر (1)
 (.4/234احملتاج ) ومغين (،9/199الوهاج ) والنجم (،10/150والروضة ) (،11/244)

 (.237-3/236انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 2)

 فالدية ضرب حد من ديته أديت أي املقتول وديت وقد الدايت ومجعها النفس بدل الدية (3)
, والنهاية يف غريب (163 ص) الطلبة طلبةانظر  .الفعل هلذا أيضا ومصدر للمال اسم

 (.5/169احلديث )

 (،7/385والتهذيب ) (،6/490الوسيط ) انظروالصحيح من املذهب سقوط القطع آبفة. ( 4)
 .(4/235احملتاج ) ومغين (،10/150) والروضة (،12/495) والبيان

 (.4/235احملتاج ) ومغين (،7/385والتهذيب ) (،13/101املذهب ) انظر حبر (5)

 (.4/235(, ومغين احملتاج )4/153انظر النقل عنه يف أسىن املطالب ) (6)

 (.7/386انظر التهذيب ) (7)

 (.521انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (8)



مشاله إذا مل تقطع ميينه حت سقطت أي  أو يساره فال على املذهب"قوله: "
مل يسقط قطع اليمني على املذهب؛ لبقاء حمل  القطع. ويف قول: يسقط كما لو  آبكله

د يساَره غلطا  . وهللا أعلم.(1)قطع اجلال 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

أي سقطت اليسرى آبفة, واليمني موجودة, فتقطع اليمني وهو األصح كما ذكر املصنف.  (1)
 ومغين (،10/151) والروضة (،11/246العزيز ) وفتح (،13/320الكبري ) انظر احلاوي

 (.4/325) احملتاج



 ابب قاطع الطريق
هو مسلم اآلية. قوله: " (1)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ األصل يف الباب قوله تعاىل:

, مس وا بذلك؛ المتناع الناس من املرور خوفا (2). القاطع مجعه ُقط اع"مكلَّف له شوكةٌ 
منهم. وُيشرَتط فيهم اإلسالم. فالكفار ليس هلم حكم الُقط اع, وإن أخافوا السبيل 

: كالم األصحاب ليس فيه شرط البلقيين اإلمام. وقال (3)الروضة وأصلهاوقتلوا. كذا يف 
اإلسالم. فينبغي أن حُيَمل كالمه على إخراج احلريب خاصة؛ ألن  الذم يني واملعاهدين 

. انتهى ملخصا. وُيشرَتط التكليف, (5)القاطعني للطريق يقام عليهم احلدود (4)املرتدينو 
ال عقوبة عليهم, ويضمنون املال والنفس كما إذا أتلفوا يف غري هذه  (6) فاملراهقون

. وعرب  (9) (8)وا للرفقة غري مبالني هبمموا على القتل والنهب. فيربز ؛ ليقد. والشوكةُ (7)احلال
يغلب هبا املصنف ابإلفراد تنبيه ا على أن ه ال ُيشرَتط العدد, بل الواحد إذا كان له قوة 

                                                           

 . 33سورة املائدة:  (1)

ومعجم مقاليد العلوم )ص , (509/ 2) املنري (, واملصباح325انظر حترير ألفاظ التنبيه )ص  (2)
59.) 

 (.10/154(, والروضة )11/249انظر فتح العزيز )( 3)

, واملطلع (2366/ 4) العلوم اإِلسالم. انظر مشس بعد الكفر ِإىل نفسه يردُّ  هو الذي: واملْرتد   (4)
 (67(, وأنيس الفقهاء )ص462على ألفاظ املقنع )ص

 (.3/239)انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ( 5)

, وغريب (367/ 3) احلُُلم. انظر العني قاربَ  ال ذي الُغالمُ  واملراِهُقون مجع املراهق وهو (6)
 (.2/797(, ومجهرة اللغة )2/163احلديث البن قتيبة )

 (.10/54) والروضة (،11/249العزيز ) وفتح (،7/401انظر التهذيب ) (7)

 كلمة )هبم( ساقطة من )ب(.  (8)

 (.10/154والروضة ) (،11/249العزيز ) وفتح (،6/492انظر الوسيط ) (9)



. وال ُيشرَتط أيضا شهر (1)اجلماعة, ويعرض لألنفس واألموال جماهرا فهو قاطع طريق
ا آالت أتيت على النفس   (2)السالح, بل اخلارجون ابلِعِصي   واحلجارة ُقط اع؛ ألهن 

 .(4). وال الذكورة, فلو اجتمع نسوة, هلن شوكة وقوة, فهن  قاطعات طريق(3)كاحملدود
أي على ركض  "خمتلسون يتعرضون آلخِر قافلٍة يعتِمدون اهلربال قوله: "

. قوله: (5)اخليل أو العدِو على األقدام. وحكمهم يف الضمان والقصاص حكم غريهم
 .بقّوهتم ُقطّاٌع يف حّقهم" (6)ِشرذمةً واّلذين يغلبون "

وُغلبوا. وليس  (8)التصوير مبا إذا )دافعوهم( (7): "تعبريه يقتضيالزركشيقال 
م ال يقاوموهنم فهربوا وتركوا أمواهلم,   (9)ذلك بقيٍد, بل لو اط لعوا عليهم, وعلموا أهن 

                                                           

(. ولكن 11/250(, وفتح العزيز )438واشرتط اإلمام الرافعي العدد. انظر احملرر )ص  (1)
(, وكفاية النبيه 10/156الصحيح من املذهب عدم اشرتاط العدد. انظر الروضة )

 (.9/157تاج )(, وحتفة احمل9/204(, والنجم الوهاج )17/376)

 ويف )ج(: )اجلارحون ابلِعصي(. (2)

(, وحتفة 9/204(, والنجم الوهاج )17/376(, وكفاية النبيه )10/156انظر الروضة ) (3)
 (.9/157احملتاج )

 انظر املصادر السابقة. (4)

 والروضة (،11/249العزيز ) وفتح (،12/502والبيان ) (،6/492انظر الوسيط ) (5)
(10/154.) 

(, 2/1149, ومجهرة اللغة )(302/ 6) انظر العني. القليلة اجلماعةالش رذمُة ومجعه شراذم:  (6)
 (.2/54ومعجم ديوان األدب )

 كلمة )يقتضي( ساقطة من )ب(.(7)

ويف )ب(: )دافعوهم(. وهو الصواب. ويوافق ما يف السراج الوهاج. ويف )أ( و)ج(:  (8)
 . )دفعوهم(

 وموهم( بدل )ال يقاوموهنم(.ويف )ب( و )ج(: )ال يقا (9)



. (3)"(2)املروذيالطريق. صر ح به الشيخ إبراهيم  (1)وأخذها الل صوص لزمتهم عقوبة قاطعِ 
ما لو تساواي يف القوة ال يكون للخارجة حكم الُقط اع.  يوهموقال يف التحرير:  أهن 

 . (4)واألصح  خالفه
ال ذي ظهر لنا من الكتاب والسنة وكالم الشافعي وأصحابه ": البلقيينوقال 

ومقتضى العادة أن ه مت كان احتمال غلبة ُقط اع الطريق ممكنا إمكاان غري اندر, كان  
العقوابت يف حقهم. وال ُيشرَتط القطُع بغلبتهم وال غلبة الظ ن؛  (5)كافيا يف إثبات هذه/

 . (6)"عليها املدارألن  إخافة السبيل قائمة يف هذه احلالة و 
 . (7)أي فهم خمتلسون ابلنسبة إليهم "ال لقافلة عظيمة"قوله: 

. وصوابه (8)كذا يف كثري من النسخ/  بُقطّاع" وحيث يلحق غوث ليسقوله: "
 . (9) "ليسوا" كما يف بعضها

 
 
 

                                                           

 ويف )ج(: )قطاع( بدل )قاطع(. (1)

 (.5/499انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (2)

 (.528انظر السراج الوهاج, ابب قاطع الطريق, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (3)

 (.3/240انظر حترير الفتاوى ) (4)

 /ج/أ(.187) (5)

 (.3/240انظر النقل عنه يف فتاوى التحرير ) (6)

 (.5/499(, ومغين احملتاج )9/158(, وحتفة احملتاج )9/204انظر النجم الوهاج ) (7)

 /ب/أ(.428)( 8)

 (.511انظر منهاج الطالبني )ص  (9)



يف بلٍد,  "وقد يغلبون واحلالة هذه .أو لضعف (1)وفقُد الغوث يكون للُبعد"
 (3)[من] مكنهمط أن خيرجوا بعيدا من الغوث؛ لتُيشرتَ  (2)(أن ه)فهم ُقط اع. أشار إىل 

ا يتحقق ذلك غالبا يف املواضع البعيدة عن العمارة. وقد  والقهرِ  االستيالءِ  جماهرة. وإمن 
 . (5)لعموم اآلية (4)فهم ُقط اع د لضعف السلطان أو بُعدهيغلب أهل الفساد يف البال

, ولو علم اإلمام قوما ُُييفون الطريق, ومل أيخذوا ماال وال نفساقوله: "
؛ لتعرضهم للدخول يف ذلك. وجنس هذا التعزير وقدره راجع "(6)عّزرهم حببس وغريه

. (7)ه مصلحةتعزيرهم, إن رآ. وقيل: يتعني  احلبس. فعلى األصح  لإلمام ترك اإلمامإىل 
وىل؛ ألن ه أحوط وأبلغ يف : واحلبس يف هذه احلال يف غري موضعهم أ(8)قال ابن سريج

                                                           

 ومغين (،9/204الوهاج ) والنجم (،10/155والروضة ) (،11/251العزيز ) فتحانظر  (1)
 (.4/236احملتاج )

 ويف )أ( )أهنم يشرتط( والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(. (2)

 حرف )من( ساقطة من النسخ الثالث. ويستقيم الكالم إبضافة )من( إن شاء هللا. (3)

وهناك قول آخر وهو إذا كان فقد الغوث بسبب الضعف فليسوا قطاع. ولكن األصح ما  (4)
وكفاية النبيه  (،10/155والروضة ) (،11/251العزيز ) فتحذكره املصنف. انظر 

(, وحتفة احملتاج 4/236احملتاج ) ومغين (،9/204الوهاج ) (, والنجم17/374)
(9/158.) 

 . 33سورة املائدة:  (5)

 ويف )ج(: )وغريهم( بدل )وغريه(. (6)

وحتفة  (،10/156والروضة ) (،11/252العزيز ) فتحواألصح كما قال املصنف. انظر  (7)
 (.8/4(, وهناية احملتاج )5/499(, ومغين احملتاج )9/159)احملتاج 

. األمناطي القاسم أيب على وتفقه. األشهب الباز العباس أبو سريج بن عمر بن أمحد هو  (8)
. بشرياز القضاء ويل. املزين على حت الشافعي، اإلمام أصحاب مجيع على يفضل وكان

 انظر. ه    306 سنة وتويف. تقريبا باكت  أربعمائةله . وغريه الظاهري داود بن حممد وانظر
 (.99/ 7) اإلسالم اتريخ(, 67-66/ 1) األعيان ووفيات(, 471/ 5) بغداد اتريخ



والروضة  (3)يف التعزير تبع ا للمحرر اإلمام. وجزم املصنف هنا ختيري (2) (1)الزجر واإلحياش
ومن أعاهنم وكثر "أن  الوجهني املذكورين يف قوله " البلقيين اإلمام. وذكر (4)وأصلها
ا يُعَرفان يف هذه الصورة, وإن  الثانية حمل  جزم (5)"مجعهم أن   الزركشي. وحكى (6)"إمن 

 . (9)صر ح به (8)البغويأشار إىل جراين اخلالف يف املخيف, وأن   (7)املاوردي
 وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة, ُقطعت يده اليمىن ورجله اليسرى,قوله: "

أي دفعة واحدة؛ ألن ه ساوى السارق يف أخذ النصاب,  فإن عاد فيسراه وميناه"
لو خيف على نفسه من . نعم, (10)فُقطعت يده, وزاد إبخافة السبيل, فغلظ بقطع رجله

. وحمل  اجلمع بني العضوين ما إذا وجدا. (11)قطع العضو الثاين قبل حسم األول ُحسم
فلو فقد أحدمها اكتفى ابآلخر. ويف معىن الفقد أن يكون أشل  ال ينحسم لو ُقطع. فلو 

ط فقد اليد اليمىن والرِجل اليسرى قْبل أخِذ املال ُقطع اآلخران. وإن فقد بعد األخذ سق

                                                           

(, ولسان العرب 61(, والعباب الزاخر )ص3/902واإلحياش ضد اإليناس. أنظر الصحاح ) (1)
(6/14). 

 .(9/205انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (2)

 (.438انظر احملرر )ص  (3)

 (.10/156والروضة ) (،11/251العزيز ) فتحانظر  (4)

 .إن شاء هللا هذا القول سيأيت قريبا (5)

 (.3/241انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 (.13/354انظر احلاوي الكبري ) (7)

 (.7/401انظر التهذيب ) (8)

 (.544قيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, ابب قاطع الطريق, حت (9)

العزيز  (، وفتح6/495الوسيط )و  (،13/120املذهب ) (، وحبر3/277انظر املهذب ) (10)
 (.10/156والروضة ) (،11/253)

 (.13/107(, وحبر املذهب )13/358انظر احلاوي ) (11)



ا ُقطع من خالف؛ لئال يفوت جنس املنفعة(1)القطع . وال فرق بني أن يكون (2). وإمن 
. (4)فإن أخذ دون النصاب فال قطع على األصح   .(3)النصاب لواحد أو جلماعة الرفقة

 (5) والقياس اعتبار طلب املالك املال كالسرقة. ]وكذا إذا كان له[": البلقيين اإلماموقال 
 . (7)"يقتضيهما  (6)ويف األم

يف الصحراء إذا قدر  حرز. فاللحاظ (8)فرع: يعترب احلرز كما جزم به األكثرون
على املنع. فلو أخذ من ضعيف بعيد عن الغوث أو ممن انفرد عن القافلة أو أخذ من 

 . (10)ال يت تُرك تعهدُّها, مل يُقَطع كالسرقة (9)اجلمال املقطرة
  .(11)شبهةوكذا إذا كان له فيه 

                                                           

(, وفتح 5/500ومغين احملتاج )(, 9/160حتفة احملتاج )(, و 9/205النجم الوهاج )انظر  (1)
 (.8/6وهناية احملتاج )(, 585املعني )ص

 انظر املصادر السابقة. (2)

(, وفتح الوهاب 10/156(, والروضة )11/252(, وفتح العزيز )247انظر التنبيه )ص  (3)
(2/199.) 

(, وفتح العزيز 247وهناك وجه ضعيف أنه يقطع يف القليل والكثري. انظر التنبيه )ص  (4)
 (.2/199(, وفتح الوهاب )10/156(, والروضة )11/252)

 سقط من )أ( و)ج( قوله )وكذا إذا كان له( واملثبت من )ب(. (5)

 (.6/164انظر األم ) (6)

 (.3/241انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 7)

(, وفتح 3/366وهو الصحيح من املذهب. وهناك قول بعدم اشرتاط احلرز. انظر املهذب ) (8)
 (.10/156(, والروضة )11/253العزيز )

 ويف )ج(: )املقطورة( بدل )املقطرة(. (9)

 (.17/376انظر كفاية النبيه ) (10)

 (.7/403(, والتهذيب )247انظر التنبيه )ص  (11)



, فال يسقط بعفو الويل, وال (1)أي وجواب لآلية فإن قتل قُتل حتما"قوله: "
 . (2)بعفو السلطان وهو مستوفيه

. وقيل: يبقى حىت (3), مث يُنزَّلوإن قتل وأخذ ماال قُتل مث ُصلب ثالاثقوله: "
العقوابِت املذكورَة يف اآلية  (5)ابن عباس رضي هللا عنهمانز ل هكذا "(4)يسيل صديده

. واملعىن أن يُقَتلوا إن قتلوا أو ُيصلَّبوا إن أخذوا املال وقتلوا أو تُقطَّع (6)على هذه املراتب

                                                           

 . 33سورة املائدة:  (1)

 (. 9/207(, والنجم الوهاج )13/105(, وحبر املذهب )17/310انظر هناية املطلب ) (2)

 ويف )ج(: )نزل( بدل )ينزل(. (3)

(, 247(, والتنبيه )ص 13/358والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (4)
 (. 5/501ومغين احملتاج )

, األمة حرب, مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن عباس بن هللا عبد العباس أبو هو (5)
 .سنة عشرة أربع بن وهو  النيب تويف. سنني أبربع  النيب هجرة قبل ولد. القرآن ترمجان

 حبان البن الثقات انظر. ابلطائف ه    68 سنة مات. احلكمة علمه اللهم : النيب له قال
/ 29) عساكر البن دمشق واتريخ(, 1699/ 3) نعيم أليب الصحابة ومعرفة(, 207/ 3)

285). 

/ 10) مصنفه يف الصنعاين الرزاق وعبد(, 336: ص) مسنده يف الشافعي هذا األثر اخرجه (6)
 وأخذوا قتلوا إذا قطاع يف: عباس ابن عن, التوأمة موىل صاحل عن إبراهيم، عنكالمها   (109
 يقتلوا ومل املال أخذوا وإذا يصلبوا، ومل قتلوا املال أيخذوا ومل قتلوا وإذا وصلبوا، قتلوا املال

. األرض من نفوا ماال   أيخذوا ومل السبيل خافوا وإذا خالف، من وأرجلهم أيديهم قطعت
 الراية نصب وانظر. مرتوك وهو, األسلمي حيىي أيب بن إبراهيم على مداره ضعيف واحلديث

 املختار نبينا سنة ألحكام اجلامع الغفار وفتح(, 72/ 4) احلبري والتلخيص(, 343/ 4)
 موىل صاحل,  جدا واه إسناد وهذا: قلت(: 92/ 8) اإلرواء يف األلباين وقال(. 1698/ 3)

 .انتهى. مرتوك وهو األسلمي حيىي أيب ابن وهو راهيموإب,  ضعيف التوأمة



. وكلمة "أو" للتنويع؛ ال (1)وأرجلهم من خالف إن اقتصروا على أخذ املالأيديهم 
. ويُعترَب يف (3)القطع أو زايدة تغليظ؟ عليه وجهان (2)للتخيري. وهل الصلب بدل عن

وقياسه اعتبار احلرز وانتفاء الشبهة ": البلقيين. قال (4)قاله يف الروضة املال كونُه نصااب.
أن ه ال يُعترَب النصاب وال احلرز  (6)/ب[ تبع ا للماوردي348واختار ]. (5)"وطلب املالك

. (7)يف الصلب. ويف كيفية القتل والصلب إذا اجتمعا قوالن: أظهرمها يُقَتل, مث ُيصَلب
هذا أوجه أصح ها: ُيرتَك ثالاث, مث يُنزَّل, وإن مل يسل صديده. وقيل: ُيرتَك  (8)وعلى/
ه قبل الثالث أُنزِل على  (9)يتهرَّأحت  وال يُنزَّل حبال. وعلى األصح لو خيف تغري 

وأحب ". ويف األم: (11). وظاهر عبارته أن  تقدمي القتل على الصلب واجب(10)األصح  
 . (2)البلقيين اإلمامقاله  وهو يقتضي أن ه مستحب. (1)قبل صلبه" بقتله إيل  أن يبدأ

                                                           

 (. 13/103(, وحبر املذهب )3/366(, واملهذب )6/164انظر األم ) (1)

 ويف )ج(: )من( بدل )عن(. (2)

 (،10/156) والروضة (،254-11/253العزيز ) والصحيح أن ه زايدة تغليظ. انظر وفتح (3)
 (.8/5احملتاج ) وهناية (،4/238) احملتاج ومغين (،9/160احملتاج ) وحتفة

 (.10/156انظر الروضة ) (4)

 (.3/242انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 (.13/359انظر احلاوي الكبري )( 6)

(, وكفاية 10/157(, والروضة )11/254(, وفتح العزيز )13/117انظر حبر املذهب )( 7)
 (.9/161(, وحتفة احملتاج )17/338النبيه )

 /ج/ب(.187) (8)

, (85/ 4) الِعظام. انظر العني من َتساَقط نضج نضجا شديدا حت :أي يتهرَأُ  الل حمُ  هَتَرَّأَ  (9)
 (.6/49ومقاييس اللغة )(, 2/683وغريب احلديث للحريب )

(, وكفاية النبيه 10/157(, والروضة )11/254وهو األصح. انظر فتح العزيز )( 10)
 (.9/161(, وحتفة احملتاج )17/338)

 (.4/214(, وحاشية البجريمي )2/426وهو األظهر. انظر فتح العزيز )( 11)



؛ ألن  الصلب ُشرع عقوبة له, فُيقَتل" مث يُنزَّل, ويف قول ُيصَلب قليال,قوله: "
عن هذا القول: ُيصَلب حيًّا, مث يُقَتل. مث قال:  (3)فيقام عليه وهو حي . وعرب  يف الروضة

وعلى هذا قيل: ُيرتَك بال طعام وال شراب إىل أن ميوت. وقيل: جُيرَح حت ميوت. وقيل: 
. فإن  الثالثة (5)عبارة الكتاب. وهذا أقرب إىل (4)ُيرتَك مصلواب ثالاث, مث يُنَزل, ويُقَتل

 . (6)قاله يف التحرير قليل.
. (7): "والقليل ال يعطي هذا املعىن, بل يقتضي االكتفاء مبا قل "الزركشيقال 

 فظهر أن ه وجه  ُمفرَّع على القول؛ ال نفس القول. 
, فمات, ففي صلبه وجهان: أحدمها نعم؛  فرع: من اجتمع عليه قتل  وصلب 
ما مشروعان حد ا, وقد فات أحدمها, فُيسَتوىف اآلخر. والثاين ال. وبه قال الشيخ  ألهن 

. قال: (9)األوَل إىل القاضي أيب الطيب الزركشي. ونقل عن النص. ونسب (8)أبو حامد
 . (11)قَتل, مث يُغَسل وُيصلَّى عليه, مث ُيصَلب مكفَّنا. والصحيح أن ه يُ (10)وتبعه اجلمهور

                                                           

 (.6/164انظر األم )( 1)

 (.3/250)انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ( 2)

 (.10/157انظر الروضة ) (3)

 (.438(, واحملرر )ص 7/402(, والتهذيب )13/109انظر حبر املذهب ) (4)

 (.9/161(, وحتفة احملتاج )10/157(, والروضة )438انظر احملرر )ص  (5)

 (.3/243انظر فتاوى التحرير ) (6)

 (.541انظر السراج الوهاج, ابب قاطع الطريق, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (7)

 (.6/496انظر الوسيط ) (8)

 (.2/640انظر كتاب قاطع الطريق من التعليقة ) (9)

 (.9/209جم الوهاج )(, والن10/158(, والروضة )11/258انظر فتح العزيز ) (10)

 (.9/209(, والنجم الوهاج )2/120(, والروضة )2/426انظر فتح العزيز ) (11)



 (2)كسائر/  وغريمها" (1)تغريبُعّزر حببس و  ومن أعاهنم وكثر مجعهمقوله: "
. ومينعه من العدول عنه؛ اإلمامأي  "وقيل: يتعنّي التغريب إىل حيث يراه"املعاصي. 

جعل النفي عقوبة  (3) چگک  ک  ک  گ  چ  : تعاىللقوله 
م إذا هربوا ا(4)مقصودة وتبطل شوكتهم.  ,ليتفر ق مجُعهم تبعوا؛. ومعناها على األول أهن 

التعزير. وظاهر عبارته أن ه ال  (5)ومن ظفران به أقمنا عليه ما تقتضيه جنايته من احلد  و
أن ه إىل ": أصح هما من زوائده (7)يف البلد املنفي إليه, وال حيبس. وفيه وجهان (6)ُيضَرب
 (10)وعبارة الكتاب خمالفة لعبارة الشافعي .(9)"املصلحة (8)وما اقتضته اإلمامرأي 

م .(11)واجلمهور  مل يذكروا غري التأديب واحلبس.  (12)فإهن 

                                                           

 به هو الذي بلده من ينفى التغريب هو اإلبعاد . ويقال: غرب عين كذا أي ابعده. وشرعا أن( 1)
(, والصحاح 15/341(, وهتذيب اللغة )184آخر. انظر التقفية يف اللغة )ص  بلد إىل

(1/191.) 

 /ب/ب(.428)( 2)

 .33سورة املائدة:  (3)

والروضة  (،11/256العزيز ) انظر فتح .املذهب هو القول األول من الصحيح وهو (4)
 (.8/5احملتاج ) وهناية (،4/329احملتاج ) ومغين (،10/157)

 ويف )ب(: حرف )و( بدل )أو(. (5)

 ويف )ب(: )تقتضيه( بدل )اقتضته(. (6)

 النفي؟. يكفي أم وغريمها وحبس بضرب إليه املنفي البلد يف يعزر أي هل (7)

 ويف )ج(: )يعزر( بدل )يضرب(. (8)

 (.10/158انظر الروضة ) (9)

 (.4/310انظر األم ) (10)

 (.6/497(, والوسيط )13/108(, وحبر املذهب )17/307انظر هناية املطلب ) (11)

 ويف )ج(: )فإنه( بدل )فإهنم(. (12)



اعلم أن ه إذا  , ويف قول: احلّد"قتل القاطع يُغلَّب فيه معىن القصاصو قوله: "
قَ َتل قاطع الطريق خطأ  أبن رمى شخصا وأصاب غريه أو شبه عمد, مل يلزمه القتل. 

. وإن قتل عمدا من يكافئه حيتم قتله. واألصح  أن  فيه معىن على عاقلته الديةوتكون 
ب غل ِ ولكن ال يصح  العفو عنه. ويف اْلمالقصاص ومعىن احلدود؛ ألن ه يف مقابلة قتل, 

 . (1)من املعنيني قوالن: أظهرمها معىن القصاص
"فعلى ويتفر ع على اخلالف مسائل. أشار إىل التفريع على األظهر بقوله 

ي" األول: ال أو القيمة, إن  الديةأي رعاية ملعىن القصاص, بل جتب  يُقَتل بولده وِذمِّ
ا . وعلى هذا ُيسَتثىن ما إذا كان املقتول غري معصوم (2)قتل عبدا. وإن مل نراعه قتلناه حد 

. (3)حلد  حَصن وقاطع طريق حيتم قتله. فإن ه ال يُقَتل به, ولو غل بنا اوالزاين اْلمُ  كاملرتد  
وأجرى  .(4)الصيدالينواختاره  أبو إسحاقوكذا لو قتل عبد نفسه مل يُقَتل به كما قاله 

قاله  .(1)اخلالف, وهو مقتضى إطالق األكثر (6)القاضي حسنيو  (5)فيه ابن أيب هريرة

                                                           

(, 12/506(, والبيان )7/403وهو األظهر. أي تغليب معىن القصاص. انظر التهذيب ) (1)
 (.17/386(, وكفاية النبيه )10/160(, والروضة )11/262وفتح العزيز )

 انظر املصادر السابقة. (2)

 (.4/156(, وأسىن املطالب )10/160(, والروضة )11/262انظر فتح العزيز ) (3)

 أبيه إىل نسبة والداودي العطر, بيع إىل نسبة والصيدالين. الداودي داود بن حممد بكر هو أبو (4)
 متعاصرين والقفال هو كان  وقد. املزين خمتصر على شرح وله .املروزي القفال تلميذ. داود
 طبقات انظر. وفاته أتريخ على أقف مل: شهبة ابن قال. سنني عشر حنو وفاتيهما وبني

 وطبقات(, 203 ص) املذهب والعقد(, 149-148/ 4) للسبكي الكربى الشافعية
 .(215214-/ 1) شهبة قاضى البن الشافعية

(, 11/262يف فتح العزيز ) سحاق والصيدالين, وابن أيب هريرةانظر النقل عن كٍل من أيب إ (5)
 (.17/385(, وكفاية النبيه )10/160والروضة )

 (.2/672انظر التعليقة الكربى, كتاب احلدود ) (6)



أي إذا مات قاطع الطريق, فإن راعينا  ولو مات فدية". قوله: "(2)البلقيين اإلمام
وجوهبا  البلقيين اإلمام. وصح ح (3) من تركته, وإن راعينا احلد  فال الديةالقصاص أخذان 

 . (4)مطلقا
أي إذا قتل يف قطع الطريق  "لو قتل مجعا قُتل بواحد وللباقني الدايت"و قوله: 

مجاعة, فإن راعينا القصاص قُتل بواحد وللباقني الدايت. فإن قَ تَ َلهم مرت با قُتل األول. 
. وحكى (6). وإن مل نراعه قُتل هبم وال ديةَ (5)البغويذكره  .ولو عفى ويل األول مل يسقط

. (7)للباقني شيء َب احلد  هنا حت ال جيبعن مجهور العراقيني تغلي البلقيين اإلمام
قوله:  .(8)يقتضي جواز قتله بغري األول. وليس كذلك ملا بي ناه/ قُتل بواحد"وقوله: "

أي إذا عفى الويل على  "لو عفى ولّيه مباٍل وجب وسقط القصاص ويُقَتل حّداو "
مال. فإن راعينا معىن القصاص سقط القصاص ووجب املال وقُتل حد ا كمرتد  وجب 

 (10)املنصوص: البلقيين اإلمام. وقال (9)عليه قصاص وُعفي عنه. وإن مل نراعه فالعفو لغو

                                                           

 (.10/160(, والروضة )7/403(, والتهذيب )6/500انظر الوسيط )( 1)

 (.244-3/243نظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )ا( 2)

 (.10/160(, والروضة )11/263(, وفتح العزيز )7/403انظر التهذيب )( 3)

 (.3/244انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 (.7/403انظر التهذيب )( 5)

 (.10/161(, والروضة )11/263(, وفتح العزيز )7/403انظر التهذيب )( 6)

 (.3/244النقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر ( 7)

 /ج/أ(.188) (8)

 (.5/502(, ومغين احملتاج )9/162(, وحتفة احملتاج )9/210انظر النجم الوهاج ) (9)

 (.6/14انظر األم ) (10)



وعليه اجلمهور أن ه ال يصح  عفو الويل, ال مبال وال بغريه. قال: ومل أَر هذا التفريع إال  يف  
 . (6)وهو غري معتمد (5)والرافعي (4)والغزايل (3)اإلمام. وتبعه (2) (1)الفوراينكالم 

كفارة. وإن : "الصواب أان  إن غل بنا حق هللا تعاىل قُتل حد ا وال  الزركشيوقال 
 . (7)" ا حق اآلدمي وهو األصح مل يُقَتلغل بن

أي إن راعينا القصاص,  "لو قتل مبُثّقل أو بقطع عضو فُعل به مثُلهو قوله: "
ما ذكره يف املثق ل انفرد به ": البلقيين اإلمام. وقال (8)وإال  فُيقَتل ابلسيف كاملرتد  

 . (10)". وال ذي يقتضيه كالم الشافعي أن ه يُقَتل ابلسيف(9)البغوي
إذا جرح قاطع  "قصاص يف األظهر (2) يتحتممل  (1) اندملولو جرح ف " قوله:

قاطع الطريق جرحا ساراي فقد قتل. وإن جرح جرحا واقفا, فإن كان مما ال قصاص فيه  
                                                           

 ومن مصنفاته. الشاشي القفال تلميذ, اْلمروزِي فوران بن حُمَمَّد بن الرَّمْحَن عبد اْلَقاِسم أَبو هو (1)
 ال القاسم أبو وكان يومئذ. شاب وهو حلقته حيضر احلرمني إمام وكان". التتمة"و ،"اإلابنة"

 وقال املطلب: هناية يف قال فمت شيء. منه نفسه يف فبقي شااب ، لكونه قوله إىل يصغي
 تويف  و . الفوراين القاسم أبو فمراده فيه، الوقوع يف وشرع ذلك، يف وغلط كذا,  املصنفني بعض

البن  الشافعية الفقهاء وطبقات(, 579/ 4) اإلكمال إكمال انظر .ه   461 سنة مبرو
 .(132/ 3) األعيان ووفيات(, 542-541/ 1)الصالح 

 (.9/210انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (2)

 (.17/310انظر هناية املطلب ) (3)

 (6/500انظر الوسيط ) (4)

 (439انظر احملرر )ص  (5)

 (.3/244عنه يف حترير الفتاوى )انظر النقل ( 6)

 (.547انظر السراج الوهاج, ابب قاطع الطريق, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (7)

 (.9/162(, وحتفة احملتاج )10/161(, والروضة )11/263انظر فتح العزيز ) (8)

 (.7/403انظر التهذيب ) (9)

 (.3/245انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 10)



كاجلائفة فواجبه املال وال قتل, وإن كان مما فيه قصاص كقطع يد ورجل قوبل مبثله. 
القصاص؛ ألن  التحتم تغليظ حلق هللا تعاىل, فيختص ابلنفس   يتحتمواألظهر أن ه ال 

. وعلى هذا يُتخريَّ اجملروح بني القصاص والعفو على مال أو غريه. والثاين (3)الكفارةك
يف اليدين والرجلني دون األنف واألذن  يتحتمالقتل عند القتل. والثالث:  يتحتمنعم كما 

: البلقيين اإلمام, وهو يقتضي قوة اخلالف. قال (5). وعرب  ابألظهر كالروضة(4)وغريمها
. وحكاه الدارمي عن ابن (6)"وهو ضعيف منكر, مل أقف عليه يف منصوصات الشافعي"

 .(8)فجعله وجها. وحكى الغزايل يف الوجيز اخلالف أوجها (7)سريج
؛ ال بعدها على تسقط عقوابت ختّص القاطع بتوبته قبل القدرة عليهو قوله: "

يعين أن  قاطع الطريق إذا اتب قبل القدرة عليه سقط عنه ما خيتص  بقطع  املذهب"
. وهي احنتام القتل والصلب وقطع الرجل؛ لقوله (9)الطريق من العقوابت على املذهب

                                                           

 (.2/681(, ومجهرة اللغة )450أي صح وبرأ. انظر اجلراثيم )ص لاندم (1)

 أوجبت. انظر النظم: الشيء عليه وحتمت القضاء،: أيضا واحلتم األمر، إحكام: احلتم (2)
 (.1/263, وجممل اللغة البن فارس )(170/ 1) املستعذب

, والتقفية يف (358/ 5) العنيانظر  .به فيمحى واليمني اخلطيئة من به يكفر ما: والَكف ارة (3)
 (.2/82(, وهتذيب اللغة )420اللغة )ص

(, والروضة 11/263(, وفتح العزيز )6/501واألظهر كما قال املصنف. انظر الوسيط ) (4)
(10/161.) 

 (.10/161انظر الروضة ) (5)

 (.246-3/245انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 (.549انظر النقل عنهما يف السراج الوهاج, ابب قاطع الطريق, حتقيق ماجد العبديل )ص  (7)

 (.10/117انظر النقل عن الغزايل يف فتح العزيز ) (8)

(, والروضة 11/260(, وفتح العزيز )7/404انظر التهذيب ) املذهب كما ذكر املصنف. (9)
 (.156-4/155) (, وأسىن املطالب9/212(, والنجم الوهاج )10/158)



. ويبقى (1) چہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچتعاىل: 
. وقوله: "ختص  (2)متحتم وضمان املال. واملذهب سقوط قطع اليدالقصاص غري 

. وإن اتب بعد (4)قاطع الطريق (3)القاطع" يوهم عدم السقوط؛ ألن  قطع اليد ال خيص  
/أ[ عليه 349؛ وألن ه بعد القدرة ](7)؛ ملفهوم اآلية(6)يسقط على املذهب (5)القدرة مل/

وقبلها بعيد عن التهمة. وقيل: قوالن يف  متعرض للحد  فيهم بقصد الدفع يف التوبة,
. فينبغي رجوع قوله "املذهب" إىل ما قبل القدرة أيضا, لكن العبارة أتابه. (8)احلالني
أي يف حق غري قاطع الطريق, ويف  "(9)وال تسقط سائر احلدود هبا يف األظهرقوله: "

  چ  حقه قبل القدرة وبعدها. واملراد حدود هللا تعاىل الزان والسرقة؛ ألن  يف آية الزان 

. ومل يفر ق بني ما قبل التوبة وما (1)َّچٺ  چ ويف آية السرقة  ,(10) چڀ

                                                           

 .34سورة املائدة:  (1)

(, والروضة 11/260(, وفتح العزيز )7/404انظر التهذيب ) املذهب كما ذكر املصنف. (2)
 (.156-4/155(, وأسىن املطالب )9/212(, والنجم الوهاج )10/158)

 ويف )ج(: )ال خيتص( بدل )ال خيص(. (3)

, حتقيق: انظر السراج الوهاج, ابب قاطع الطريق. "يسقط حد هللا" الستقام الكالم :فلو قال (4)
 (.550)ص  ماجد العبديل

 /ب/أ(.429)( 5)

 سقط قوله )على املذهب( من )ج(. (6)

 .34سورة املائدة:  (7)

(, وفتح العزيز 7/404(, والتهذيب )3/368(, واملهذب )13/371انظر احلاوي الكبري ) (8)
 (.10/158(, والروضة )11/260)

(, 11/259(, وفتح العزيز )12/511(, والبيان )7/404وهو األظهر. انظر التهذيب ) (9)
 (.8/8(, وهناية احملتاج )9/213(, والنجم الوهاج )20/107واجملموع )

 .2سورة النور: (10)



ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  چ بعدها خبالف قاطع الطريق. والثاين: يسقط؛ لقوله تعاىل:

. وقيس حد  (3)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃچ ولقوله تعاىل: (2)َّچڄ
جزم  ؛ ألن  الشافعي البلقيين اإلمام. ورج حه (4)الشرب عليهما, بل أوىل؛ ألن ه أخف  

. وصحح ه صاحب (6). وقال يف املختصر: وبه أقول(5)به يف موضعني من األم
 على تقييد القولني مبا قبل الرفع إىل القاضي. (9). ونص  يف األم(8)واملاوردي (7)هذ باْلم

 اإلماموفيه طريقان: أحدمها كذلك. فإن اتب بعد الرفع مل يسقط قطعا. ورج حها 
. والثانية: طردمها يف احلالني. وعلى القول ابلسقوط يسقط يف توبة قاطع (10)البلقيين

الطريق قبل القدرة بنفس التوبة وتوبته بعد القدرة وتوبة غريه كذلك يف أحد الوجهني. 
يف  الرافعيصحح ه  .(11)إصالح العمل مدة ليظهر صدقه فيهاوالثاين: ُيشرَتط مع التوبة 

                                                           

 .38سورة املائدة:  (1)
 .16سورة النساء:  (2)
 .39سورة املائدة:  (3)
(, 13/114(, وحبر املذهب )3/459(, واملهذب )13/370انظر احلاوي الكبري ) (4)

 (.12/511(, والبيان )7/404والتهذيب )
 (.164(, و)7/59انظر األم  ) (5)
 (.8/372انظر خمتصر املزين ) (6)
 (.3/459انظر املهذب ) (7)
 (.13/370انظر احلاوي الكبري ) (8)
 (.7/160انظر األم ) (9)
 (.3/247النقل عنه يف حترير الفتاوى ) انظر( 10)

(, 12/512(, والبيان )13/114(, وحبر املذهب )13/370انظر احلاوي الكبري ) (11)
 (.5/503(, ومغين احملتاج )10/159والروضة )



. وحمل  اخلالف يف ظاهر احلكم. وأم ا فيما (2)عن النص   البلقيين, وحكاه (1)شرح الصغري
 .(4)وبني هللا فيسقط بال خالف (3)بينه/

 
 
 
 
 
 
 

 فصل
تقدميا  , ُجِلد, مث ُقطع, مث قُتل"من لزمه قصاٌص وقطٌع وحدُّ قذٍف وطالبوه"
؛ ا عقوابت يوهم. وقوله: "وطالبوه" (5)وألن ه أقرب إىل استيفاء اجلميع لألخف   (6)أهن 

 صر ح ابلقطع قصاصا.  (7)آلدميني. فال يدخل يف عبارته قطع السرقة؛ وألن  احملرر

                                                           

 (.9/213(, والنجم الوهاج )5/503انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (1)

 (.3/247انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 2)

 /ج/ب(.188) (3)

 (.4/156(, وأسىن املطالب )9/213(, والنجم الوهاج )10/146انظر الروضة ) (4)

(, والروضة 11/267(, وفتح العزيز )7/405(, والتهذيب )6/205انظر الوسيط ) (5)
(10/163.) 

 ويف )ج(: )عقوبة( بدل )عقوابت(. (6)

 (.439انظر احملرر )ص  (7)



"ال قطعه بعد  (1)ألن  القصد هالك اجلملة ويُباَدر بقتله بعد قطعه"قوله: "
ت يندمل؛ ألن ه قد يهلك ابملواالة, فيفوت أي ميتنع ح جلده إن غاب مستحّق قتله"

قصاص النفس. واملعترب عدم رضى مستحق القتل ابلتعجيل. فلو رضي ابلتعجيل وهو 
 . (2)غائب جاء اخلالف اآليت. ولو حضر, ومل يرض امتنع التعجيل

أي ال يُباَدر  وكذا إن حَضَر, وقال: "عّجلوا القطع" يف األصّح" قوله: "
. وقال: وأان أابدر إىل القتل خوفا من أن (3)ابلقطع بعد اجللد إذا حضر مستحق القتل

 . (4)ميوت قبل مبادرته. والثاين: يُباَدر به؛ ألن  التأخري كان حلقه
. وخص  (8), أقامه الغزايل وجهني(7)لإلمام (6) ترد د: ومها (5)قال يف الكفاية

تردد ه مبن خيف موته ابملواالة. فلو قطعنا أبن ه ال ميوت على الفور من التوايل,  (9)اإلمام
: واملعىن املقتضي ملنع التوايل موجود هنا أيضا؛ ابن الرفعةفيجب اجلزم أبن  له ذلك. قال 

                                                           

(, ومغين 9/164(, وحتفة احملتاج )9/214(, والنجم الوهاج )11/164انظر فتح العزيز ) (1)
 (.5/504احملتاج )

(, ومغين 9/164(, وحتفة احملتاج )9/214(, والنجم الوهاج )11/164انظر فتح العزيز ) (2)
 .(5/504تاج )احمل

 حضر مستحق القتل(. ويف )ب(: )ابلقطع إذا حضر مستحق( بدل )ابلقطع بعد اجللد إذا (3)
(, والنجم 11/165(, وفتح العزيز )10/163واألصح كما قال املصنف. انظر الروضة ) (4)

 (.5/504(, ومغين احملتاج )9/164(, وحتفة احملتاج )9/215الوهاج )

 (.17/426انظر كفاية النبيه ) (5)

/ 3) يف الفكر. انظر اجملموع النية, وال عربة مبا جيري جزم مناقض شك يطرأ أن ابلرتدد واملراد (6)
 (.247(, وإعانة الطالبني )ص1/324, والروضة )(282

 (.17/314انظر هناية املطلب ) (7)

 (.6/502انظر الوسيط ) (8)

 (.17/314انظر هناية املطلب ) (9)



ما ذكره ": البلقيين اإلمام. وقال (1)ألن  مستحق القصاص ال يلزمه االستيفاء على الفور
من الرتد د ممنوع. والصواب القطع ابلتأخري, وإن رضي املستحق؛ ألن  اإلمهال  (2)اإلمام

  .(3)"املشروع حق  لل ذي تُقام عليه العقوبة
أي وال يُقَطع  ُجلد, فإذا برئ ُقطع" إذا أّخر مستحق النفس حّقهو قوله: "

 . (4)قبل الرُبء خشية أن يفوت قصاص نفسه
, وعلى مستحق النفس الصرُب حىت ُيستوىف لو أّخر مستحق طَرٍف ُجِلدو "

 . (5)لئال يفوت حق ه الطَرُف"
أي يف تركه املقتول؛ ال على  "فإن ابدر, فقتل, فلمستحق الّطرف ديته"

 . (6)املبادر
أي قياس ما سبق. كذا قاله  فالقياس صرب اآلخرين" لو أّخر مستحق اجلْلدو "

ليس هذا ابلقياس ابلنسبة إىل القطع؛ ألن ه ميكن أن ": البلقيين اإلمام. وقال (7)الرافعي
. احلاكميُقَطع, مث ُيستوىَف اجللد بعد الربء من القطع, وصاحب اجللد مقص ر, فريفع إىل 

                                                           

 (.17/426انظر كفاية النبيه ) (1)

 (.17/314انظر هناية املطلب ) (2)

 (.248-3/247الفتاوى )انظر النقل عنه يف حترير ( 3)

(, والنجم الوهاج 10/164(, والروضة )11/267(, وفتح العزيز )6/502انظر الوسيط ) (4)
(9/215.) 

 انظر املصادر السابقة. (5)

(, والنجم الوهاج 10/164(, والروضة )11/267(, وفتح العزيز )6/502انظر الوسيط ) (6)
(9/215.) 

 (.11/267انظر فتح العزيز ) (7)



. وهذا حكم (2)"لصاحب القطع يف التقد م (1)أو أيذنويقال له: إما أن يستويف أو يعفو 
 .(3)ما إذا مل جيتمعوا على الطلب

يل بل فرع: إذا اجتمع عليه حدود قذٍف جلماعة ُحد  لكل  واحد حد ا. وال يوا
. قال (6). كذا يف الروضة وأصلها(5)وغريه البغويذكره  .(4)ميهل بعد كل حد  حت يربأ

: لكن سبق أن ه يوايل بني قطع الرافعي. قال (8) (7)منصوص: وهو البلقيين اإلمام
ا يوايل يف  .(9)األطراف قصاصا. وقياسه أن يوايل بني احلدود قال يف املهم ات: إمن 

قبل العفو  (11)الرافعيذكره  .(10). أم ا إذا كان جلماعة فال يوايلالقصاص إذا كان لواحد
: ميكن الفرق أبن موضع احلد  الثاين البلقيين. وقال (12)عن القصاص, وأمهله يف الروضة

فينبغي  القذف: وأم ا ترتيب حدود الرافعيهو موضع احلد  األول خبالف القصاص. قال 
أن يقال: إْن قذفهم مرت با ُحد  لألول فاألول. وإن قذفهم بكلمة, وقلنا ابألظهر إن ه 

                                                           

 ويف )ب(: )تعفو أو أتذن( بدل )يعفو أو أيذن(. (1)
 (.3/248انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 2)

 (.10/164(, والروضة )11/267انظر فتح العزيز ) (3)

(, 8/318وهناك قول قدمي للشافعي أن ه حيد حدا واحدا, ولكنه مرتوك. انظر خمتصر املزين ) (4)
 (.10/164(, والروضة )11/267(, وفتح العزيز )13/356واحلاوي الكبري )

 (.244(, والتنبيه )ص 7/404(, والتهذيب )7/162انظر األم ) (5)

 (.10/164(, والروضة )11/267انظر فتح العزيز ) (6)

 (.7/162انظر األم ) (7)

 (.3/249انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 8)

 (.11/268انظر فتح العزيز ) (9)

 (.8/352انظر املهمات ) (10)

 (.11/267انظر فتح العزيز ) (11)

 (.10/164انظر الروضة ) (12)



وظاهر قوله ينبغي أن ه ال يقف على نقل. ": (2)/يينالبلق اإلمام. قال (1)يتعدد احلد  أُقرِع
وال ذي ذكره موجود يف كثري من التصانيف. ويستثىن منه ما إذا كان حد  األول قابال 

 . (3)"إلسقاطه ابللعان, فال يُقدَّم على النص
أي أبن شرب  "حدود هللا تعاىل ُقّدم األخف فاألخف (4)/لو اجتمعو  قوله: "

وزىن وهو ِبكر  وسرق ولزمه القتل ابلر دة, فيقام حد  الشرب, مث مُيَهل حت يربأ, مث جُيَلد 
سعيا  (5)واإلمهال للزىن ومُيَهل, مث يُقَطع, مث يُقَتل بال إمهال. وجيب رعاية هذا الرتتيب

 . (6)يف إقامة اجلميع
؛ ألن ه حق "ُقّدم حّد قذف على زانً أو عقوابٌت هلل تعاىل وآلدميني, قوله: "

. وقيل: ألن ه أخف    القذفأي تقدمي حد   واألصّح تقدميه على حّد شرب". "(7)آدمي 
ال ينبغي ": البلقيين اإلمام. قال (8)للعلة األوىل. وقيل: يُقدَّم حد  الشرب للعلة الثانية

حبقوق اآلدميني مما ليس بقتل, مث حق هللا  ألصح ؛ لنص الشافعي على أن ه يبدأالتعبري اب
 . (9)"تعاىل مما ال نفس فيه, مث القتل

                                                           

 (.4/157(, وأسىن املطالب )10/164(, والروضة )11/268انظر فتح العزيز ) (1)

 /ب/ب(.429)( 2)

 (.3/249انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 3)

 /ج/أ(.189) (4)

 كلمة )اإلمهال( ساقطة من )ج(.  (5)

 (.10/164(, والروضة )11/268(, وفتح العزيز )6/503انظر الوسيط ) (6)

 (.3/373(, واملهذب )248(, والتنبيه )ص 13/373انظر احلاوي الكبري ) (7)

(, واجملموع 11/268(, وفتح العزيز )3/373انظر املهذب )األصح كما قال.  (8)
(20/115.) 

 (.3/250انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 9)



م على الزانوأّن قوله: " إذا اجتمع حد  الزان وقطع  "القصاص قتال وقطعًا يُقدَّ
. قال (1)الطرف قصاصا أو الرجم للزان والقتل قصاصا ُقدِ م على األصح ؛ ألن ه حق  آدمي

: ما ذكره من تقدمي القصاص قتال على حد  الزىن, حمل ه فيما إذا كان حد ه البلقيين اإلمام
وال خالف فيه. وال  الرجم. أم ا إذا كان حد ه اجللد فاملنصوص أن ه يُقدَّم على القتل,

. فإدخاله يف اخلالف غري مستقيم. (2)خالف أيضا يف تقدمي القطع قصاصا على الرجم
 .(4). وهللا أعلم(3)وحمل  اخلالف يف صورة القطع إذا كان حد  الزان جلدا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, وفتح 13/373قدمي حد الزان. انظر احلاوي الكبري )توهو األصح. وهناك قول آخر ب (1)
 (.9/166(, وحتفة احملتاج )9/216(, والنجم الوهاج )11/268العزيز )

 (.3/250انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 2)

 (.4/203قيلويب وعمرية ) انظر حاشيتا (3)

 قوله )وهللا أعلم( ساقطة من )ب( و )ج(. (4)
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 (1) األشربةكتاب 
/ب[  349ما أسكر كثريه]: ؛ لقوله "كل شراب أسكر كثريه حُرم قليله"

احلافظ ابن حجر: .قال (2)داود وابن ماجه والرتمذي, وحّسنه . رواه أبوفقليله حرام
من احلنطة قال:  , عن النيب  (4) ابن عمر. وروى اإلمام أمحد عن (3)ورواته ثقات

. ويف الصحيحني (5), ومن الشعري مخر, ومن التمر مخر, ومن الزبيب مخر, ومن العسل مخرمخر

                                                           

/ 9) الوهاج احملرمة. انظر النجم واملراد هنا األشربة .شراب مبعىن املشروب: مجع األشربة (1)
 (.9/166(, وحتفة احملتاج )2/201, وفتح الوهاب )(221

(, وابن ماجه يف سننه, يف 3681أبوداود يف سننه, يف ابب النهي عن املسكر, برقم ) اخرجه (2)
الرتمذي يف سننه, يف ابب ما جاء ما (, و 3394ابب ما أسكر كثريه فقليله حرام برقم )

 بن حممد عن بكر، بن ( كلهم من طرق عن داود1865أسكر كثريه فقليله حرام برقم )
هللا، فذكره. وقال الرتمذي بعد ما أورد احلديث: هذا حديث  عبد بن جابر عن املنكدر،

 (.8/42حسن غريب من حديث جابر. وصحّحه األلباين يف اإلرواء )
 (.4/137انظر التلخيص احلبري ) (3)
 هللا عبد بن رابح بن العزى عبد بن نفيل بن اخلطاب بن عمر بن هللا عبد الرمحن عبد أبو هو (4)

. بسنة الوحي قبل عمر بن ولد. العدوي القرشي لؤي بن كعب  بن عدي بن رزاح بن قرط بن
 فتح شهد. املدينة إىل أبيه مع وهاجر يومئذ بلغ يكن ومل أبيه إسالم مع مبكة هللا عبد إسالم وكان

 انظر. هــــ73 سنة ومثانني سبع بن وهو مبكة مات الناس عن الفنت يف اعتزل. هبا واختط مصر،
 حبان البن والثقات(, 276/ 1) املصرى يونس ابن واتريخ(, 468/ 3) للبغوي الصحابة معجم

(3 /209-210). 
(, وأبو عوانة يف املستخرج 5992أمحد يف املسند يف مسند عبد هللا بن عمر, برقم ) اخرجه (5)

(, والبيهقي يف شعب اإلميان 7947يف ابب حترمي الشراب من العسل املسّمى البتع, برقم )
( كلهم من 5188يف ابب املطاعم واملشارب وما جيب التورع وما جيب التورع منها برقم )

 بن إبراهيم أن غري مسلم رجال ثقات ورجاله: األلباين: "قلت . قالعمر  حديث ابن
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: العنب والتمر نزل حترمي اخلمر وهي من مخسة أشياءأنّه قال يف خطبته:  عن عمر 
 اه.أي غطّ  (1)واحلنطة والشعري والعسل. واخلمر ما خامر العقل"

تشرب يف صدر اإلسالم. فقيل: استصحااب حلكمها يف  (2)األنبذةكانت و 
أي ما يسكر قاله ابن عباس رضي  (3) چچ  چ  چ   چاجلاهلية. وقيل: لقوله تعاىل: 

على أّّنا ُحرمت بقوله  (5)مث نزل يف حترميها أربع آايت. واألكثرون .(4)وغريه هللا عنهما
. قال األصحاب: (6)چڄ  ڄ   ڄ چ إىل قوله چٻ  ٻ    پ  چتعاىل: 

ويُفسَّق  , سواء قليله وكثريه.(7)عصري العنب اّليت إذا اشتّد وقذف ابلزبد حرام ابإلمجاع

                                                           

األزدي. انظر  احلسني بن هللا عبد وامسه حريز أبو اتبعه وقد. احلافظ قال كما  لني فيه مهاجر
 .(124/ 4) الصحيحة األحاديث سلسلة

(, 5588البخاري يف ابب ما جاء أّن اخلمر ما خامر العقل من الشراب برقم ) اخرجه  (1)
 عن التيمي، حيان أيب ( كالمها من طرق عن3032ومسلم يف ابب يف نزول اخلمر برقم )

 عمر, فذكره. واللفظ للبخاري. ابن عن الشعيب،
 أصل والذال والباء النون .املاء عليه ويصب اآلنية يف يلقى التمر: والنبيذ .مجع النبيذ االنبذة  (2)

 نـََبْذتُ : يقال. يدك من أَلقيته ِإذا نبذا أنبذه الشَّْيء ونبذت. وإلقاء طرح على يدل صحيح
, وجممل اللغة البن (306/ 1) اللغة , ومجهرة(571/ 2) الصحاح انظر .اختذته أي نَبيذاً،

 .(380/ 5) اللغة (, ومقاييس1/851فارس )
 .67سورة النحل:  (3)
(, ومغين احملتاج 2/230(, واإلقناع )13/377والقول الثاين أصح. انظر احلاوي الكبري ) (4)

(5/511.) 
( وفتح 13/122(, وحبر املذهب )3/369(, واملهذب )13/383انظر احلاوي الكبري ) (5)

 (.12/124العزيز )
 .91-90سورة املائدة:  (6)
 (.481(, وكفاية األخيار )ص 10/168(, والروضة )11/274انظر فتح العزيز ) (7)
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يف التحرمي ووجوب احلّد عندان   األشربةشاربه, ويلزمه احلّد. ومن استحّله ُكّفر. وسائر 
كما نقله الرافعي عن   (1)كعصري العنب, لكن ال يُكفَّر مستحّلها, وال يتناوهلا اسم اخلمر

 . (2)األكثرين
مقابله عن  (3) "نقل القاضي أبو الطيب وابن الصباغوقال يف الكفاية: 

يف  قول عمر ؛ ألّن االشرتاك يف الصفة يقتضي االشرتاك يف االسم؛ ول(4)األكثرين
  .(5)"خطبته

كان يضرب    أّن النيب  ؛ ملا يف الصحيحني عن أنس "وُحّد شاربُه"قوله: 
وإّّنا خّص احلّد بشرب  .(7)َمن شرب اخلمر فاجلدوه. وصّحح احلاكم: (6)يف اخلمر

 . (8)القليل لُيعَلم منه الكثرُي من ابب أوىل
إّّل صبّيا وجمنوان وحربيا وذميّا ومؤجرا وكذا مكَره على شربه على "قوله: 

أي فال حّد عليهم؛ ألّن شرط وجوب احلّد على الشارب أن يكون مسلما  "املذهب

                                                           

 .(481(, وكفاية األخيار )ص 10/168(, والروضة )11/274فتح العزيز )انظر  (1)
 (.11/274انظر فتح العزيز ) (2)
 (.17/396انظر النقل عن أيب الطيب وابن الصباغ يف كفاية النبيه ) (3)
 (.17/396(, وكفاية النبيه )13/132هب )(, وحبر املذ13/379انظر احلاوي الكبري ) (4)
 (.17/396انظر كفاية النبيه ) (5)
(, ومسلم يف ابب حد 6773البخاري يف ابب ما جاء يف ضرب شارب اخلمر برقم ) اخرجه (6)

 أنس، فذكره.  عن قتادة، عن ( كالمها من طرق عن هشام،1706اخلمر )
(, والنسائي يف السنن الصغرى 6197أمحد يف مسنده, يف مسند عبد هللا عمر برقم ) اخرجه (7)

(, واحلاكم يف املستدرك برقم 5661يف ابب ذكر الرواايت املغلظات يف شرب اخلمر برقم )
( كلهم من طرق عن ابن عمر رضي هللا عنهما. وقال احلاكم: هذا حديث صحيح 8114)

 على شرط الشيخني, ومل خيرجاه.
 (. 541, حتقيق ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (8)
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. واملذهب أّن الذّمي (1)ابلغا عاقال خمتارا. فعدم احلّد على احلريب؛ ألنّه مل يلتزم األحكام
. وخرج (2)ال ُُيَّد ابخلمر, وأّن احلنفي ُُيَّد بشرب النبيذ, وإن كان ال يعتقد حترميه

. الثانية من (4) : األوىل من أوجر اخلمر قهرا ال حّد عليه ]قطعا[(3)ابالختيار املسألتان
 .(8)فيه وجهني (7) ابن كج. وذكر (6)ذهب أنّه ال ُُيَدّ شرب بنفسه, امل (5)أكره حىت
وحمّل عدم الوجوب  مباح ابإلكراه أم ال. وقيل: جيب, مبين على أّن شرهبا (9)واخلالف/

 . (10)إذا مل خيف على روحه أو ما ُيّل حمّل الروح
                                                           

(, وحتفة 4/224(، والنجم الوهاج )10/168) والروضة (،11/276) العزيز انظر فتح (1)
 (.9/168احملتاج )

(, 6/507واملذهب كما ذكر املصنف. وقيل: أن الذمي ُيد وأن احلنفي ال ُيد. الوسيط ) (2)
 (.10/169(, والروضة )4/65(, وشرح مشكل الوسيط )11/276وفتح العزيز )

 ويف )ب( و )ج(: )مسألتان( بدل )املسألتان(. (3)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )أ(. واملثبت من )ب( و )ج(. (4)
 ب(: )على( بدل )حىت(.ويف ) (5)
(, وحتفة 4/224(، والنجم الوهاج )10/168) والروضة (،11/276) العزيز انظر فتح (6)

 (.9/168احملتاج )
 .القطان ابن صحب الدينوري. الكجي كج  بن يوسف بن أمحد بن يوسف القاسم أبو هو (7)

 "التجريد". مصنفاته:ومن  . الشافعي مذهب يف وجه وله والدنيا. العلم رايسة بني ومجع
 الكربى الشافعية طبقات انظر. هـ405 سنة ابلدينور العيارون وقتله. ببلده القضاء وتوىل

 الشافعيني وطبقات (,1/198) شهبة قاضي البن الشافعية وطبقات (,4/359) للسبكي
 (.1/363) كثري  البن

 (.17/405انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (8)
 /ج/ب(.189) (9)

(, وحتفة 4/224(، والنجم الوهاج )10/168) والروضة (،11/276) العزيز انظر فتح (10)
 (.9/168احملتاج )
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"وظاهر االستثناء أنّه من التحرمي ووجوب احلّد, لكن األصحاب إّّنا ذكروه يف 
  (1)احلّد وعدمه. نعم تعرضوا للحّل يف اإلكراه. والصحيح احلّل. ونّص الشافعي يف األم

. قاله "على ّأن عليه أن يتقّيأ وهو صريح يف الوجوب. وقيل: ُيسَتحب (2) والبويطي
  .(3) الزركشي

. اعلم أّن من شرب اخلمر وهو يظّنه شرااب مل ُُيَّد" من جهل كوهنا مخراو قوله: "
. (4)ال يسكر, فال حّد عليه. وإن سكر وفاتته صلوات مل يلزمه قضاؤها كاملغمى عليه

وإن علم أنّه من جنس املسكر, وظّن أّن ذلك القدر ال يسكر ُحّد, ولزمه قضاء 
 . (6)الفائتة يف السكر (5)الصلوات/

                                                           

 (.6/45انظر األم ) (1)
 هللا عبد ومن شيوخه. األدىن مصر صعيد من وبويط البويطي, يعقوب أبو ُيىي بن هو يوسف (2)

: الشافعي وقال. الرتمذي إمساعيل أبو ومن تالمذته. الشافعي إدريس بن وحممد وهب، بن
ومن ". منه أعلم أصحايب من أحد وليس ُيىي، بن يوسف من مبجلسي أحق أحد ليس"

 ذلك، إىل اإلجابة من فامتنع القرآن خبلق القول على أريد "املختصر". وكان :مصنفاته
/ 16) بغداد اتريخ انظر. هـــ231 سنة وفاته حني إىل احلبس يف يزل ومل ببغداد، فحبس
 .(683-681/ 2) الشافعية الفقهاء وطبقات(, 98 ص) الفقهاء وطبقات(, 439

 (.570, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (3)

(, 11/281(, وفتح العزيز )13/129(, وحبر املذهب )17/326انظر ّناية املطلب ) (4)
 (. 10/170والروضة )

 /ب/أ(.430)( 5)

(, والنجم 10/170(, والروضة )11/281(, وفتح العزيز )17/326انظر ّناية املطلب ) (6)
 (. 9/225الوهاج )
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"؛ ألنّه قد خيفى عليه مل ُُيَدّ  ,جهلت حترميها :وقال ,لو قرب إسالمهو قوله: "
أطلقوه وهو ظاهر يف غري من نشأ يف بالد اإلسالم. أّما . قال الزركشي: كذا (1)ذلك

 . (3)فيها إذا أسلم ال يُقَبل دعواه ذلك (2)الناشئ
قوله:  .(4)ألنّه إذا علم التحرمي وجب عليه أن ميتنع ؛أو جهلُت احلّد ُحّد"قوله: "

منها إذا أكله خببز. وكذا لو ثرد فيها خبزا,  (6) لّثِخنيأي ابِ  مخر" (5) ُدْرد يّ  وُُيَّد ب  "
طبخ الّلحم هبا, وأكل املرقة؛ ألّن عني اخلمر موجود يف املرقة  (8)أو (7) الثريدوأكل 

أبكل اللحم؛ ألّن عني اخلمر غري موجودة فيه. وإّّنا فيه طعمه. كذا يف  والثريد. وال ُُيَدّ 

                                                           

(, والنجم 10/170والروضة ) (,11/281(, وفتح العزيز )17/326ّناية املطلب )انظر  (1)
 .(9/225الوهاج )

 ويف )ب(: )من نشأ( بدل )الناشئ(. (2)
 (.571, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (3)

(, والنجم 10/170(, والروضة )11/281(, وفتح العزيز )17/326انظر ّناية املطلب ) (4)
 (. 9/225الوهاج )

ْرِدّي هي اخلمرية (5)  مائع كل  أسفل يف يركد ما وأصله ليتخمر، والنبيذ العصري على ترتك اليت الدُّ
 (.3/166), ولسان العرب (112/ 2) احلديث غريب يف انظر النهاية .واألدهان كاألشربة

هو ضد  أثقلته. واخلف الثخني أثخنته أي وقد ثخانة. يثخن الشيء أي الثقيل. ثخن الثخني (6)
 .(9, وطلبة الطلبة )ص (144/ 7) اللغة (, وهتذيب4/248الرقيق. انظر العني )

 وهو وقبة، له وجتعل الصحفة وسط يف وتشرفه مبرق تبله مث تفته أن وهو أثرده اخلبز ثردت (7)
 (, وأساس2/293, واحملكم واحمليط )(419/ 1) اللغة انظر مجهرة .والثردة والثريدة، ،الثريد

 .(106/ 1) البالغة
 ويف )ب(: )و( بدل )أو(. (8)
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. قال البلقيين: واّلذي يظهر أنّه إذا أكل الّلحم وفيه اخلمر طاهر كما (1)الروضة وأصلها
 . (2)". فإنّه ُُيَّد, وإاّل فهو كاخلبزالثريديف 

ن دقيقه هباقوله: " ُبٍز ُعج  اخلبز  (3)؛ ألّن عني اخلمر أكلتها النار, وبَِقي"ّل ِب 
فيهما؛ الستهالك اخلمر فيه خالفا  (5)أي على الصحيح "ومعجوٍن هي فيه". (4)َنَِسا

 . (6)لتخصيصه اخلالف مبا بعد كذا
 إذا احتقن أو استعط ابخلمرأي  يف األصّح" (8) َسُعوط  و  (7) ُحقنةوكذا  قوله: "

. واختاره يف (9)فال حّد على األصّح؛ ألنّه ليس بشرب وال أكل. والثاين: جيب فيهما

                                                           

(, وكفاية 10/169(, والروضة )11/277(, وفتح العزيز )13/128انظر حبر املذهب ) (1)
 (.17/409النبيه )

 (.3/251انظر حترير الفتاوى ) (2)
 ويف )ج(: )بقاء( بدل )بقي(. (3)
(, وكفاية 10/169(, والروضة )11/277(, وفتح العزيز )13/128انظر حبر املذهب ) (4)

 (.17/409النبيه )

 وهو الصحيح من املذهب. وهناك قول آخر البن كج أبنّه ُيد. انظر املصادر السابقة. (5)

 دل )كذا(.ويف )ج(: )كذلك( ب (6)
 البن صببت ِإذا ,َحقنا وأحقنه ,السقاء يف اللَّنب حقنت .املريض به ُُيَْقنُ  دواء اسم: واحلُقنةُ  (7)

 أو شيئاً  به مألت قد شيء وكل .طعمه بعض فَأخذ ,رائب فيه كان  قد سقاء   يف حليبا
/ 1) اللغة ومجهرة, (50/ 3) العني احلُْقَنُة. انظر مُسيت ذلك ومن. حقنته فقد ,فيه دسسته

 .(505/ 1) , والزاهر يف معاين كلمات الناس(561
, (834/ 2) اللغة ريه. انظر مجهرةغ وأ اءدو  من اأْلنف يف  صببته َشْيء كل  السَّعوط هو (8)

 (.24(, وطلبة الطلبة )ص 3/1131والصحاح )
(, والنجم 17/409(, وكفاية النبيه )10/169واألصح كما ذكر املصنف. انظر الروضة ) (9)

 (.8/13(, وّناية احملتاج )9/169(, وحتفة احملتاج )9/226الوهاج )
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ليس اخلالف فيهما سواء, ففي  البلقيين: (2)كما ُيصل اإلفطار. وقال اإلمام  (1)البيان
مها قاطعة بعدم احلّد. والثانية على وجهني, وليست معروفة. ويف نة طريقان: إحدااحلق

 إذا مل يقصد التداوي. . قال الزركشي: "واألشبه أّن حمّل اخلالف فيما(3)السعوط وجهان

 . (4)قلنا: ال ُُيَّد للتداوي. فال حّد هنا قطعا"فإن قصده و 
"؛ ألّن فيه إبقاء ب ُلقمة أساغها ِبمر إن مل جيد غريها (5)من غصّ " و قوله: 

. وقيل: ُيرم اإلساغة هبا لعموم (6)"ساغة هبا وال حدّ بل عليه اإل"النفس. قال الرافعي: 
  .(7)النهي

إذا مل جيد غريها؛  (9)أي وهو املنصوص "(8)حترميها لدواٍء وعطشٍ واألصّح قوله: "
إّن هللا مل جيعل شفائكم فيما حّرم سئل عن التداوي ابخلمر. فقال:  ألّن النيب 

 . (10)أبو يعلى. رواه عليكم

                                                           

 (.12/522انظر البيان ) (1)
 كلمة )اإلمام( ساقطة من )ج(.  (2)
 (.5/518انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (3)
 (.573)ص  , حتقيق الطالب ماجد العبديلانظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (4)

 .(142/ 1) اللغة (, ومجهرة5/38وغريه. انظر العني ) اءابمل رقش ذاإ غصا يغص غص (5)

 (.11/278انظر فتح العزيز ) (6)

(, والنجم 10/169(, والروضة )11/278والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.9/226الوهاج )

, وحتفة احملتاج (9/277(, والنجم الوهاج )11/278وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (8)
(9/170.) 

 (.2/277انظر األم ) (9)

 املسند صاحب, املوصلي أسد بن هالل بن عيسى بن املثىن بن علي بن أمحد يعلى أبو هو (10)
 بغداد وشيوخ معني بن ُيىي مسع. صحيحهم يف وأخرجوه احلفاظ رضيه. واملعجم الكبري
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عن أم  (3)والبيهقيَ  ابن حبان. وذكر ابن حجر (2)ابن حبانمع  (1)ذكره الدمريي
 . (5)رضي هللا عنها (4)سلمة

                                                           

(, 619/ 2) للخليلي احلديث علماء معرفة يف اإلرشاد انظر هــــــ306 سنة مات. وغريها
 .(428/ 2) احلديث علماء وطبقات(, 150: ص) واملسانيد السنن رواة ملعرفة والتقييد

 .(9/227انظر النجم الوهاج ) (1)
 التميمي حبان بن امحد بن حبان بن حممد العالمة احلافظ احملقق املتقن الفاضل العامل االمام (2)

 كبرية  مدينة وهي ببست ولد. واملصنفني الرحالني االئمة احد القاضي البسيت حامت أبو البسيت
 علماء مشاهري انظر. هـــ 354 سنة توىف(. اليوم افغان عاصمة كابل  بالد من) وغزنة هراة

 السنن رواة ملعرفة والتقييد(, 249/ 52) عساكر البن دمشق واتريخ(, 13: ص) األمصار
 .(65: ص) واملسانيد

َهقي بكر أبو هو (3)  شيخ, اخلسروجردي البيهقي موسى بن علي بن احلسني بن أمحد البَـيـْ
" النبوة دالئل"و" الصغري السنن"و" الكبري السنن" كتاب  صاحب, اإلمام احلافظ, خراسان

 ونقل. هـــــ458 سنة البيهقي بكر أبو الشيخ وتويف. هـــــ384 سنةَ  َشْعبان يف ولد. ذلك وغري
 وطبقات(, 138-137: ص) واملسانيد السنن رواة ملعرفة التقييد انظر. بيهق إىل اتبوته
 .(10/5) اإلسالم واتريخ(, 329/ 3) احلديث علماء

. القرشية املخزومية خمزوم بن عمر بن هللا عبد بن املغرية بن أمية أيب بنت هند سلمة أم هي (4)
 عبد بن سلمة أيب عمها ابن زوج وكانت و.  النيب زوج, فراس بين من عاتكة أمها: ويقال
 أول كانت.  أربع سنة اآلخرة مجادى يف  الّنيبّ  فتزوجها. عنها فمات املغرية، بن األسد

 الّصائب، والرأي البالغ، والعقل البارع، ابجلمال موصوفة سلمة أم وكانت. النساء من مهاجرة
 سنة وماتت. رأيها وصواب عقلها وفور على تدلّ  احلديبّية يوم  الّنيبّ  على وإشارهتا

 يف اإلصابة(, 414/ 2) مسلم صحيح رجال(, 139/ 2) حبان البن الثقات انظر. هـــــ59
 (.406-404/ 8) الصحابة متييز

(, والطرباين يف 6966برقم ) أبو يعلى يف مسنده يف مسند أم سلمة زوج النيب  اخرجه (5)
(, والبيهقي يف السنن 1391(, وابن حبان يف صحيحه برقم )749املعجم الكبري برقم )
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أّن طارق بن سويد  ابن حبانداود وابن ماجه و  وأمحد وأبو (1)وروى مسلم
عن اخلمر, فنهاه, وكره أن يصنعها. فقال: إّّنا أصنعها للّدواء.  سأله  (2)اجلعفي
. وكذا ُيرم لدفع اجلوع؛ لعموم النهي؛ وألّن (3): إنّه ليس بدواء ولكّنه داءفقال 

                                                           

( كلهم من طرق عن الشيبان 19679الكربى يف ابب النهي عن التداوي ابملسكر برقم )
وصّحح القاري سليمان أيب إسحاق, عن حسان بن خمارق, قال: قالت أم سلمة, فذكرته. 

/ 7)يث الطرباين يف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح يف كتاب الطب والرقى حد
 أبو اخرجه: (86/ 5) الفوائد ومنبع الزوائد . وقال نور الدين اهليثمي يف  جممع(2873

 ابن وثقه وقد خمارق، بن حسان خال الصحيح رجال يعلى أيب ورجال. والطرباين.... يعلى،
/ 4) الصحيحة األحاديث صحيح". انظر سلسلة اين: "وإسنادهانتهى. وقال األلب .حبان
175). 

 من مسع. احلافظـــ النيسابوري القشريي احلسني أبو اإلمام مسلم، بن احلجاج بن مسلم هو (1)
 اتم وكان. حنبل بن وأمحد والقعنيب راهويه بن وإسحاق احلكم، بن وبشر ُيىي، بن ُيىي

 ابللفظ القول يظهر مسلم وكان. كتفيه  بني عمامته طرف يرخي واللحية، الرأس أبيض القامة،
. هــــ261 سنة رجب من بقني خلمس اإلثنني يوم ودفن األحد، يوم مسلم تويف. يكتمه وال

 وطبقات(, 18/120) النبالء أعالم وسري(, 430/ 6) بشار ت اإلسالم اتريخ انظر
 (.264: ص) للسيوطي احلفاظ

 بن سويد امسه: وقيل. الكوفيني عند حديثه صحبة له اجلعفي احلضرمي سويد بن طارقهو  (2)
. هــــ83: وقيل. هـــ82 سنة مات. -اخلمر يعين -الشراب يف وحديثه الكوفة سكن. اجلعفي طارق
 األصحاب معرفة يف واالستيعاب(, 1398/ 3) نعيم أليب الصحابة معرفة انظر. هــــــ84: وقيل

 (.343/ 13) الرجال أمساء يف الكمال وهتذيب(, 754/ 2)
(, 18787, وأمحد )(1984مسلم يف صحيحه يف ابب حترمي التداوي ابخلمر برقم ) اخرجه (3)

 مساك عن( كلهم من طرق 4/231(, وابن حبان )2/1157(, وابن ماجه )4/7وأبوداود )
 , فذكره.اجلعفي سويد بن طارق أن احلضرمي، وائل أبيه عن وائل، بن علقمة عن حرب، بن

 واللفظ ملسلم.
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جيوز كما جيوز شرب البول والدم لذلك. والثالث:  :بعضها يدعو إىل بعض. والثاين
جيوز للتداوي دون العطش واجلوع. والرابع: عكسه. واخلامس: جيوز للعطش دون 

ّلذي ال . مث اخلالف يف التداوي خمصوص ابلقليل ا(1)اجلوع؛ ألّّنا حترق كبد اجلائع
وأن ال جيد ما يقوم مقامها.  ,(2)ويشرتط خرب طبيب مسلم أو معرفة املتداوي يسكر.

ال حّد ". مث قال القاضي حسني والغزايل: (3)ويشرتطان يف تناول سائر األعيان النجسة
: أطلق (6). وقال اإلمام(5)"وإن حكمنا ابلتحرمي لشبهة اخلالف ,(4)على املتداوي/

؛ ملا روى مسلم "وحّد احلُّر أربعونقوله: " االئمة أّن التداوي ابخلمر حرام يوجب احلّد.
مثانني,   أربعني وعمر وأبو بكر أربعني قال: جلد رسول هللا   (7) عليعن 

                                                           

(, 4/259)(, وحبر املذهب 17/327(, وّناية املطلب )15/170انظر احلاوي الكبري ) (1)
 (.3/361وحلية العلماء )

 ويف )ج(: )الراوي( بدل )املتداوي(. (2)
(, والنجم الوهاج 8/277(, وكفاية النبيه )11/279انظر الشروط املذكورة يف فتح العزيز ) (3)

(9/227.) 
 /ج/أ(.190) (4)

 .(10/170(, والروضة )11/279انظر النقل عن القاضي حسني والغزايل يف فتح العزيز ) (5)
 .انظر النقل عنه يف املصادر السابقة (6)
 بن مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن طالب أيب بن علي الرتاب وأبو احلسن أبو هو(7)

 هاشم بين من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول صدق من أول وهو. بدرا شهد وقد. قصي
. فيها كانت  أخصاص يف" علي رحبة" هلا يقال اليت الرحبة يف الكوفة نزل. يديه بني وجاهد

 عشرة لسبع اجلمعة ليلة صبيحة. هللا رمحه فقتل. قبله الوالة تنزله كانت  الذي القصر ينزل ومل
 عند ابلكوفة ودفن. سنة وستني ثالث ابن وهو, هــــ40 سنة رمضان شهر من خلت ليلة

 وكان. املرادي ملجم بن الرمحن عبد قتله ويل والذي. اإلمارة قصر يف اجلماعة مسجد
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؛ ألنّه حّد يتبّعض, فيتنصف والرقيق عشرون". قوله: "(1)وكلٌّ سّنة, وهذا أحّب إىّل"
. وما ذكره هو الواجب, ولو (2)واملبعض كالقن ,على العبد كحّد الزان. وقيل: كاحلُرّ 

 (5). وحكى الشافعي(4)منسوخ (3)/أ[ القتل ]يف املرة الرابعة[350تعّدد. وحديث ]
؛ ألّن "أطراف ثياب (7) بسوط أو أيد أو نعال )أو(قوله: " فيه اإلمجاَع. (6)والرتمذيُّ 

, وحثوا فضربوه ابأليدي والنعال وأطراف الثيابُأيت بشارب. فقال: اضربوه,  النيب 
سأل من حضر ذلك الضرب. فقّومه أربعني.  عليه الرتاب. فلّما كان أبو بكر 

 .(8)ويروى فقّدره احلديث. رواه الشافعي

                                                           

 علماء ومشاهري(, 92-91/ 6) الكربى الطبقات انظر. والديه وعلى عليه هللا لعنة. خارجيا
 (.1622/ 3) واملفرتق واملتفق(, 24: ص) األمصار

 (.1707مسلم يف صحيحه يف ابب حد اخلمر برقم ) اخرجه (1)
(, ومغين احملتاج 9/171(, وحتفة احملتاج )9/230(, والنجم الوهاج )441انظر احملرر )ص  (2)

 (.8/15(, وّناية احملتاج )5/519)
 ما بني املعقوفتني ساقط من )أ(. واملثبت من )ب( و )ج(. (3)
 (.9/224م الوهاج )(, والنج13/386انظر احلاوي الكبري ) (4)
 (.6/155انظر األم ) (5)
/ 3) فاقتلوه الرابعة يف عاد ومن فاجلدوه، اخلمر شرب من جاء ما ابب انظر سنن الرتمذي, (6)

 صحيح يعين كان  إن قال كما  وهو".  صحيح: قلت"  :الذهيب . وقال األلباين: "قال(101
 األحاديث انظر سلسلة .هبدلة بن عاصم يف للخالف املعروف حسن فهو وإال لغريه,

 .(348/ 3) الصحيحة
 بت من "منهاج الطالبني". انظر )ص:ويف النسخ كلها )و( بدل )أو(. والصواب هو املث (7)

513.) 
(, وابن حبان يف صحيحه برقم 1562الشافعي يف مسنده يف ابب مقدار احلد برقم ) اخرجه (8)

( كلهم من حديث عبد الرمحن بن أزهر, قال: 8128(, واحلاكم يف املستدرك برقم )7090)
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 (2)ونقله القاضي احلسني .(1)كحّد الزان والقذف  "وقيل: يتعّّي سوطقوله: "
ط لِ اإلمجاَع على األول. وغَ  (4). وحكى يف شرح مسلمعن إمجاع الصحابة  (3)واإلمام

قال اإلمام البلقيين: هو  .(6) (5)هذا مع أّن أكثر العراقيني اختاره. وقيل: ال جيوز ابلسوط
أقوى من القول "يتعني السوط" إذ هو املروي يف األخبار الصحيحة, ولكن ظاهر 

الثوب حىت . واملراد ابلضرب ابلثوب أن يُفَتل (7)نصوص الشافعي تقتضي جواز الكلّ 
 .(10)والبغوي (9)احملامليعن تصريح  (8)يشتّد, مث يضرب به. حكاه الزركشي

                                                           

فذكره. واللفظ للشافعي. وقال احلاكم بعد ما أورد احلديث: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل 
 خيرجاه.

(, 172-10/171(, والروضة )11/283ال املصنف. انظر فتح العزيز )واألصح كما ق (1)
 (.9/230(, والنجم الوهاج )17/413وكفاية النبيه )

 (.20/120(, واجملموع )17/334انظر النقل عنه يف ّناية املطلب ) (2)
 (.17/334انظر ّناية املطلب ) (3)
 (.11/217انظر شرح النووي ) (4)
 بدل )وال جيوز(. ويف )ب(: )وال جيتاز( (5)
 (.20/120(, واجملموع )13/423انظر احلاوي الكبري ) (6)
 (.4/200انظر التدريب للبلقيين ) (7)
 (.555, حتقيق ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (8)
. هــــ368 سنة ولد. احملاملي اببن أو احملاملي املعروف الضيب احلسن أبو حممد بن هو أمحد (9)

 من أول وهو وبعده، حامد، أيب حياة يف ودّرس اإلسفراييين، حامد أيب على درس قد وكان
 واملقنع، اجملموع،: مصنفاته ومن. مين للفقه أحفظ اليوم هذا: عنه حامد أبو قال. عنه علق

 وطبقات(, 25/ 6) بغداد اتريخ انظر .هللا رمحه هـــــ415 سنة احملاملي ابن ومات. واللباب
 .(75-74/ 1) األعيان ووفيات ,(369/ 1) الشافعية الفقهاء

 (.572, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (10)
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. وقيل: ؛ حلديث على يف األصّح" لو رأى اإلمام بلوغه مثانّي جازو  قوله: "
رجع عن ذلك. وكان جيلد  عليا  (2)؛ ألنّه روي أّن/(1)ال جيوز الزايدة على األربعني

قاضية بذلك.  (5)واملختصر (4). والتعبري ابألصّح فيه نظر؛ ألّن نصوص األم(3)أربعني
 . (6)أّما العبد فغاية حّده أربعون وهذا يف احلّر.

فإن قيل:  ؛ ألّّنا لو كانت حّدا مل جيز تركها وهو جائز."والزايدة تعزيرات"قوله: 
قيل: هو تعزيرات  ؟لو كان تعزيرا ملا بلغ به أربعون؛ ألّن التعزير ال يبلغ به أدىن احلدود

غ تعزير اجلناايت على جناايت تصدر منه من هذاين  وافرتاء وحنومها. وجيوز أن يبل
 . (7)واستشكله الرافعي املتعددة احلّد.

                                                           

(, والبيان 3/371(, واملهذب )247واملذهب هو القول األول. انظر التنبيه )ص  (1)
(, ومغين احملتاج 9/172(, وحتفة احملتاج )9/230(, والنجم الوهاج )12/524)
(5/590.) 

 /ب/ب(.430)( 2)

 البحث بعد َخرََّجه من ُيضرين ال األثر وهذا: "(8/725امللقن يف البدر املنري ) ابن قال (3)
 رأيه؛ عن رجوعه أّما: "(4/214فقال يف التلخيص احلبري ) حجر ابن احلافظ وأما ".عنه

واحلديث يف صحيح مسلم, ابب حد اخلمر, برقم  –ساسان  أيب حديث يف ذِْكرُه فتقدم
 ال عثمان خالفة يف ذلك كان  ولكن. إيلَّ  أحبُّ  وهذا: األربعني يف قال وأنه ،-(1707)

 ".ذلك على ثبت أنّه اهرالظ ,نعم. خالفته يف

 (. 6/195انظر األم ) (4)

 (.8/373انظر خمتصر املزين ) (5)

(, والنجم الوهاج 12/524(, والبيان )3/371(, واملهذب )247انظر التنبيه )ص  (6)
(9/230.) 

 (.11/284انظر فتح العزيز ) (7)
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وىل؛ ألّّنا بابتة ابلسنة, وهذه أي لكّنه أضعف من األربعني األ ّد"وقيل: حقوله: "
بعضه, وتعلق بعضه برأي  . وعلى هذا حدُّ الشرب خمصوص, يتحتم(1)ابالجتهاد

 اإلمام. 
أي فال يُقَبل رجل وامرأاتن, فإّّنا بيّنة  "ُُيَّد إبقراره أو شهادة رجلّيو قوله: "

ّل بريح مخر وسكر  " (3). ]قوله[(2)انقصة. واألصل براءة الذمة. فال يثبت إاّل بيقني
  .(4) ؛ الحتمال كونه غالطا أو مكرها"وقيء

؛ ألّن الظاهر من فعله االختيار ويكفي يف إقرار وشهادٍة: "شرب مخرا" قوله: "
وقوله" شرب مخرا" خمتص والعلم كما لو شهدا أنّه ابع ُُيَمل على الطوع والصحة. 

"شرب  (6)وكالم األصحاب (5)قال اإلمام البلقيين: واملوجود يف نّص الشافعي ابلشهادة.
هد فيمن يشرب النبيذ, بل يقول أشاخلمر". قال: "وال يسوغ للشاهد أن يقول ذلك 

نّه شرب النبيذ اّلذي يسكر كثريه؛ ألنّه قد يكون الشارب يعتقد إابحة القدر اّلذي ال إ
 . (7)"يسكر

                                                           

(, والنجم 10/172(, والروضة )11/284واألظهر أن الزايدة تعزيرات. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/15(, وّناية احملتاج )9/172(, وحتفة احملتاج )9/231الوهاج )

(, وّناية 5/520(, ومغين احملتاج )9/172(, وحتفة احملتاج )9/232انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.8/16احملتاج )

 كلمة )قوله( ساقطة من )أ( و)ب(. واملثبت من )ج(.  (3)
(, وّناية 5/520(, ومغين احملتاج )9/172(, وحتفة احملتاج )9/232انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.8/16احملتاج )
 (.6/156انظر األم ) (5)
-9/232(, والنجم الوهاج )11/280(, وفتح العزيز )17/231انظر ّناية املطلب ) (6)

 (.8/16(, وّناية احملتاج )5/520(, ومغين احملتاج )233
 (.252-3/251النقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر  (7)
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إطالق شرب اخلمر عليه (2). و(1)وقد قال الشافعي: إنّه ُُيَّده, وتُقَبل شهادته
 قّر فيقول: شربت مخرا. تضي فسقه ورّد شهادته. أّما اْلمُ يق

أي يف اإلقرار والشهادة الحتمال اجلهل  به خمتار"وقيل: يشرتط وهو عامل قوله: "
 . (3)واإلكراه كما ال بّد من التفصيل يف الزان

 (4)قال الزركشي: وينبغي أن يكون هذا إذا مل يرتب احلاكم يف الشهود, وإاّل جيب
اللقمة  (6)ضرورة؛ ليخرج إساغة (5)التفصيل جزما. وإذا شرطناه فال بّد أن يزيد من غري

وحنوها. ومل يذكر الرجوع كما يف الزان. وال فرق فكّل ما ليس فيه حق اآلدمي يُقَبل 
 .(7)الرجوع فيه

 
 
 
 

                                                           

 (.6/193م )انظر األ (1)
 حرف )و( ساقطة من )ب(. (2)
(, وفتح العزيز 17/231والصحيح أنّه يكفي اإلقرار أبنّه شرب اخلمر. انظر ّناية املطلب ) (3)

(, وّناية احملتاج 5/520( ومغين احملتاج )233-9/232( والنجم الوهاج )11/280)
(8/16.) 

 ويف )ج(: )فيجب( بدل )جيب(. (4)
 كلمة )غري( ساقطة من )ج(.  (5)
 ويف )ب(: )إبساغة( بدل )إساغة(. (6)
 (.587, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (7)
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احلّد للّردع والزجر والتنكيل وهو ال  (1)؛ ألّن/"ّل ُُيَّد يف حال سكرهو قوله: "
واضح  (5). قال الزركشي: "وهو(4)والروايين (3). كذا عّلل ابن الصباغ(2)صل مع السكرُي

 . (6)إذا ثبت ابلبيّنة. فإن ثبت ابإلقرار فالعلة يف املنع متكينه من الرجوع عنه إذا أفاق"
فلو فعل ففي االعتداد به وجهان جاراين فيما إذا ُجّن عِقَب " قال يف الكفاية:

: إجزاء احلّد يف السكر إذا مل (9)اإلمام البلقيين (8). وصّحح(7)"صحوه فُحّد يف جنونه
 عقبة بن عن  (10)البخارييصل إىل أن يصري ملقًى ال حراك به؛ ملا يف صحيح 

                                                           

 /ج/ب(.190) (1)

 ابب ما يكره من لعن شارب اخلمر -البخاري,  ففي نظر؛ التعليل هذا "ويف وقال الدمريي: (2)
 مجيع بل ابلشرب، خيتص ال بضربه. واحلكم فأمر بسكران أيت  النيب أن: -(6786برقم )
 .(233/ 9) الوهاج كذلك". انظر النجم  تعاىل هللا حدود

 (.17/409انظر  النقل  عنه يف كفاية النبيه ) (3)

 (.14/305انظر حبر املذهب ) (4)

 ويف )ج(: )هذا( بدل )هو(. (5)
 (.588, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (6)

 (.17/409انظر كفاية النبيه ) (7)

(, ومغين 9/173(, وحتفة احملتاج )9/233وهو الصحيح من املذهب. انظر النجم الوهاج ) (8)
 (.5/521احملتاج )

 (.3/252انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)

 إمساعيل بن مدحمل وأايمه وسننه  هللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامعهو  (10)
 اجلامع صاحب, احلديث علم يف اإلمام, اجلعفي هللا عبد أبو البخاري املغرية بن إبراهيم بن

 كرب  على بنيسابور ورد. األمصار حمدثي سائر إىل العلم طلب يف رحل. والتاريخ الصحيح
. الذهلي ُيىي بن حممد عصره شيخ وبني بينه الفتنة وقعت أن إىل سنني مخس به وأقام سنه.
 وكان هـــــ،256 سنة شوال من ليلة أول الفطر ليلة ومات. هــــــ194 سنة شوال شهر يف ولد
 وجدوه الناس أصبح فلما وحده بيته يف وكان.  ليلة عشر إال وستني اثنني عمره من بلغ قد
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, فشّق عليه. وهو سكران النعيمانأو اببن  (2)جيء ابلنعيمان, قال:  (1) )احلارث(
 .(3)وأمر من يف البيت أن يضربوه, فضربوه ابجلريد والنعال

ورطب أي معتدل احلجم " "وعصى   (4)سوط احلدود ما بّي قضيبو قوله: "
يد اليبوسة ال يؤمل البدن, وشد؛ ألّن الرطب بثقله يشّق اجللد ويغوص يف وايبس"

زيد بن روى مالك عن "احلدود" أي حّد الزان والقذف والشرب.  . وقوله(5)خلفته
                                                           

/ 1) احلنابلة وطبقات(, 322/ 2) بغداد واتريخ(, 29: ص) نيسابور اتريخ انظر. ميتا
271). 

والصواب هو ما أثبته. انظر البخاري, ابب الضرب  .ويف النسخ الثالث عقبة بن عامر (1)
 بن مناف عبد بن نوفل بن عامر بن احلارث بن عقبة هو (6775ابجلريد والنعال برقم )

 املشركني مع بدر يوم املطعمني أحد أبوه وكان. صحبة وله. الفتح يوم عقبة أسلم. قصي
 حديث له عدي، ابن خبيب قتل الذي هو. القرشي سروعة أبو كنيته.  مكة أهل يف عداده
 خلليفة والطبقات(, 6/ 6) الكربى الطبقات انظر. الرضاع على امرأة شهادة يف وهو واحد

 األصحاب معرفة يف واالستيعاب(, 279/ 3) حبان البن والثقات(, 38: ص) خياط بن
(3 /1072.) 

. األنصاري النجاري غنم بن مالك بن سواد بن احلارث بن رفاعة بن عمرو بن النعمان هو (2)
 وشهد. األنصار من السبعني مع اآلخرة العقبة نعيمان وشهد. نعمان تصغري نعيمان وهو
. معاوية خالفة يف تويف – وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول مع كلها  واملشاهد وأحدا بدرا
 يف واإلصابة(, 2656/ 5) نعيم أليب الصحابة ومعرفة(, 375/ 3) الكربى الطبقات انظر
 (.1503/ 4) األصحاب معرفة يف واالستيعاب(, 353/ 6) الصحابة متييز

 (.6775البخاري يف صحيحه يف ابب الضرب ابجلريد والنعال برقم ) اخرجه (3)
وكسرها. ويتخذ منها سهاما أو قسيا. انظر  بضم القاف قضبان ومجعه الدقيق، الغصن هو (4)

 (.8/271(, وهتذيب اللغة )1/299, ومعجم ديوان األدب )(53/ 5) العني
(, 11/258(, وفتح العزيز )17/357(, وّناية املطلب )13/435انظر احلاوي الكبري ) (5)

 (.5/521(, ومغين احملتاج )174-9/173وحتفة احملتاج )
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بسوط, فُأيت  مرسال أّن رجال اعرتف على نفسه ابلزان. فدعا له رسول هللا  (1)أسلم
فُأيت بسوط قد بني هذين,  بسوط مكسور, فقال: فوق هذا, فُأيت بسوط جديد, فقال:

 . (2), فأمر به فجلد بهركب به والن
 (4)أّما التفريق . قيل: والرأس".والوجه (3)ويفّرقه على األعضاء إّّل املَقات لقوله: "

إذا ضرب أحدكم : يعظم أمله ابملواالة يف موضع واحد. وأّما توقي الوجه؛ فلقوله  فلئاّل 

                                                           

 أهل من مفسر فقيه هللا عبد أبو أو أسامة أبو موالهم العمري العدوي أسلم بن زيدهو  (1)
 من مجاعة يف يزيد بن الوليد واستقدمه. خالفته أايم العزيز عبد بن عمر مع كان  املدينة،
 انظر. هـ136 سنة تويف احلديث، كثري  ثقة وكان أمر، يف مستفتيا دمشق إىل املدينة فقهاء
 وهتذيب(, 108/ 9) دمشق اتريخ وخمتصر(, 274/ 19) عساكر البن دمشق اتريخ

 .(656/ 3) بشار ت اإلسالم واتريخ(, 12/ 10) الرجال أمساء يف الكمال

(, وراه البيهقي يف 1769يف ابب املعرتف على نفسه ابلزان برقم ) مالك يف املؤطا اخرجه (2)
(, 17574الكربى من طريق مالك, يف ابب ما جاء يف صفة السوط والضرب برقم )

 بنفسه يثبت مما ليس منقطع حديث هذا: الشافعي والشافعي يف األم من طريقه. مث قال
 انظر األم .به نقول فنحن ه،ب ويقول يعرفه من عندان العلم أهل من رأيت وقد حجة,

 عبد عند شاهد : وله(211/ 4). وقال ابن حجر يف التلخيص احلبري (157/ 6) للشافعي
 ابن عن وآخر ،-13515رقم احلديث/ -حنوه   كثري  أيب بن ُيىي عن معمر، عن الرزاق،
بعضا.  بعضها يشد الثالثة املراسيل فهذه مبعناه، عباس ابن موىل كريب  طريق من وهب

 (.7/363انتهى. وضعفه األلباين يف اإلرواء )
 النجم .وحنوها النحر ونقرة والفرج كالصلب  فيها، بضربه إليها القتل يسرع اليت املواضع وهي (3)

 .(234/ 9) الوهاج
 ويف )ب(: )التفريع( بدل )التفريق(. (4)
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. وأّما توّقي املقاتل كثغرة النحر والفرج وحنومها؛ (1). رواه مسلمأخاه فليجتنب الوجه
على األصّح؛ ألنّه مستور ابلشعر. فال فألّن القصد الردع دون القتل. وال يبقى الرأس 

ضاه أنّه لو مل يكن عليه شعر لَِقرَع  أو حلق  ت. ومق(2)خياف تشويهه. كذا عّلله الرافعي
. ونّص عليه يف (3)اُجتُِنب قطعا. والثاين: أنّه يتقي؛ ألنّه مقتل, وخياف منه العمي

 . (5)"فهو املعتمدال نّص للشافعي خيالفه ". قال اإلمام البلقيين: (4)البويطي
وّل ُُترَّد أي بل ُترتَك يداه مطلقتني ليّتقي هبما. قوله: " وّل ُتشدُّ يده"قوله: "

 جبَّة حَمُشوَّة أي بل ُيرتَك عليه قميص أو قميصان. وال يرتك عليه ما مينع األمل من "ثيابه
. وإن كان أصل الوضع يقتضي التجريد. فإّن معىن (8)مالحظًة ملقصود احلدّ  (7) َفروة  و  (6)

                                                           

(, 2559البخاري يف صحيحه, ابب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ) اخرجهمتفق عليه:  (1)
( كالمها من طرق عن أيب 2612ومسلم يف صحيحه, ابب النهي عن ضرب الوجه برقم )

 .هريرة 
 (.11/258انظر فتح العزيز ) (2)

(, 234-9/233(, والنجم الوهاج )11/258والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.8/17(, وّناية احملتاج )5/521(, ومغين احملتاج )174-9/173وحتفة احملتاج )

 (.3/252انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 انظر املصدر السابق. (5)

املبطنة.  الثياب: احلشو ذوات مبعىن املخدة. والثياب من احلشو, واحلشية وهو. حمشوة جبة (6)
 (, وتكملة1/232, والنظم املستعذب )(145 ص)انظر التلخيص يف معرفة أمساء األشياء 

 .(208/ 3) العربية املعاجم

 (.15/151ولسان العرب ) ,(8/278فروة مجعه فراء هي لبس مثل اجلبة. انظر العني ) (7)

-9/173(, وحتفة احملتاج )234-9/233(, والنجم الوهاج )11/258انظر فتح العزيز ) (8)
 (.8/17(, وّناية احملتاج )5/521(, ومغين احملتاج )174
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ابإلمجاع على أّن املرأة ال جُترَّد.  (1)جلده ضرب جلده. واحتّج الشيخ عز الّدين
. وال يلقى على وجهه (4). قاله الزركشي(3)/ (2)فيستعمل اللفظ فيهما استعمااًل واحًدا

وال ميّد. وجُيَلد الرجل قائما واملرأة جالسة. وتـَُلّف أو تُرَبط عليها ثياهبا؛ لئاّل تنكشف 
 عند الضرب. وتتوىل لَف ثياهبا امرأٌة. 

. قال اإلمام يف ضبط (5)"ويوايل الضرب حبيث ُيصل زجر وتنكيلقوله: "
التفريق: إن كان حبيث ال ُيصل من كّل دفعة أمٌل له وْقٌع كسوط  وسوطني يف يوم مل 
يكِف. وإن كان يؤمل أملا له وقٌع, فإن مل يتخلل زمن يزول فيه األمل األول كفى, وإن ختلل 

 .(6)مل يكف على األصحّ 

 
 

                                                           

 سنة ولد. العلماء سلطان, املصري مث ,الدمشقي ,السلمي السالم عبد بن العزيز هو عبد (1)
 عن ّناء ,ابملعروف أمارا وكان. اآلمدي على األصول وقرأ ,عساكر ابن على تفقهو . هــــ577
 القواعد"و" النهاية اختصار"و" الكبري التفسري" تصانيفه ومن. مدة مبصر احلكم وتوىل .املنكر

 الشافعية طبقات انظر. تعاىل هللا رمحه هــــ606 سنة وتويف". الصغرى القواعد"و" الكربى
-109/ 2) شهبة قاضى البن الشافعية وطبقات(, 215-209/ 8) للسبكي الكربى
 .(289-286/ 7) الصايف واملنهل(, 111

 (.2/135انظر قواعد األحكام ) (2)

 /ب/أ(.431)( 3)

 (.594, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص انظر السراج الوهاج, كتاب األشربة (4)

(, وحتفة 4/161)(, وأسىن املطالب 17/230(, وكفاية النبيه )11/286انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/175احملتاج )

 (.17/230(, وكفاية النبيه )11/286انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (6)
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 فصل
" أي سواء كانت مقدمة ملا فيه حّد  يُعزَّر يف كّل معصية ّل حّد هلا وّل كفارة"

كاملباشرة احملّرمة فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب أو مل تكن كشهادة الزور 
؛ لقوله تعاىل: (1)والتزوير وسائر املعاصي, وسواء كانت حًقا ّلّل تعاىل أو لآلدمي

 . رواه أبورجال يف هتمة حبس رسول هللا اآلية. فأابح للزوج الضرب. و  (2)چٹ   ڤ
 . (3)/ب[ والرتمذي والنسائي, وصّححه احلاكم350داود ]

اقيلوا ذوي : يقالون عثراهتم؛ لقوله  ,منها ذوو اهليئات :ويستثىن مسائل
. قال (4)بغري استثناء ابن حبانداود والنسائي و  . رواه أبواهليئات عثراهتم إاّل يف احلدود

                                                           

 (.12/532(, والبيان )7/328(, والتهذيب )3/373(, واملهذب )248انظر التنبيه )ص  (1)
 .34سورة النساء : (2)
(, والرتمذي يف سننه, 3630أبوداود يف سننه, ابب يف احلبس يف الدين وغريه برقم ) اخرجه (3)

(, والنسائي يف السنن الصغرى برقم 1417ابب ما جاء يف احلبس يف التهمة برقم )
 معمر، ( كلهم من طرق عن7063(, واحلاكم يف املستدرك, ابب األحكام برقم )4876)

فذكره. وقال الرتمذي عقب احلديث: "حديث  جده, عن أبيه، عن حكيم، بن هبز عن
حسن". وقال احلاكم بعد ذكر احلديث: "هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه". وقال 

 الغليل انظر إرواء .حكيم" بن هبز ىف املعروف للخالف فقط حسن هو وإّنا: األلباين: "قلت
(8 /56). 

, والنسائي يف الكربى, ابب (4375أبوداود يف سننه, ابب يف احلد يشفع فيه برقم ) اخرجه (4)
(, وابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر األمر إبقالة 7253التجاوز عن زلة ذي اهليئة برقم )

( كلهم من طرق عن عمرة, عن عائشة قالت: فذكرته. 94زالت أهل العلم والدين برقم )
 (.232-2/231ة األحاديث الصحيحة )وحسنه األلباين. انظر سلسل
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. وعثراهتم, قيل: صغائر الذنوب. وقيل: أول (1)الشافعي: وهم اّلذين ال يُعَرفون ابلّشر
 معصية املطيع. 

 . (3)بقذفه (2)ومنها األصل ال يُعزَّر حلق الفرع كما ال ُُيَّد/
امرأته أو أمته يف دبرها ال يُعزَّر أوّل مرة. فإن عاد ُعّزِر نّص  (4)ومنها من وطئ

. ويـَُرّد عليه أّن التعزير قد يكون يف غري معصية كالصيب واجملنون (5)عليه يف املختصر
. نّص عليه يف الصيّب. (6)يُعزَّران إذا فعال ما يُعزَّر عليه البالغ, وإن مل يكن فعلهما معصية

يف اجملنون, وتقّدم. ويرد على إطالقه اجتماع احلّد والتعزير يف  (7)وذكره القاضي حسني
. (9), وأصُله من العزر وهو املنع(8)شارب اخلمر كما تقّدم. والتعزير يف اللغة التأديب

 .(11)نعوهأي تدفعوا العدّو عنه ومت (10) چې   چومنه قوله تعاىل: 

                                                           

 (.6/157انظر األم ) (1)
 /ج/أ(.191) (2)
 (.5/523(, ومغين احملتاج )2/525(, واإلقناع )4/161انظر أسىن املطالب ) (3)
 ويف )ب( طمس قوله )ومنها من وطئ(. (4)
 (.8/276انظر خمتصر املزين ) (5)
(, وحاشية 5/524(, ومغين احملتاج )2/526(, واإلقناع )479انظر كفاية األخيار )ص  (6)

 (.4/178البجريمي )
 (.5/524انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (7)
 .(2/744(, والصحاح )2/78(, وهتذيب اللغة )2/705مجهرة اللغة )انظر  (8)
 غري يف للتأديب خليفته؛ أو اإلمام يضربه الذي ابلضرب خيتص اسم :هو يف االصطالحو  (9)

 , وكفاية(532/ 12) البيانانظر  .كفارة  وال حد فيه ليس ذنب على وقيل: أتديباحلدود. 
 (.4/161, وأسىن املطالب )(434/ 17) النبيه

 .9سورة الفتح:  (10)
 (.3/249(, ونواهد االبكار )5/304انظر فتوح الغيب ) (11)
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؛ ألّن املقصود الّردع وهو أو توبيخ" (1) صفعحببٍس أو ضرٍب أو قوله: "
 . (2)حاصل بكل  من ذلك

 حّد الزان. يف (4)وذكره الرافعي ,(3)ومن أنواع التعزير النفي. نّص عليه يف األم
 . (5)َخنّثنيويف الصحيح نفي اْلمُ 

أي ويُفَعل يف احلبس ما يراه من اجلمع بني  "جيتهد اإلمام يف جنسه وقدرهو "
وال ". قال الشافعي يف املسلم يقتل الكافر: (6)احلبس والضرب واالقتصار على أحدمها

: فيحتمل أن ُيمل ما أطلقه من نصوصه (8). قال اإلمام البلقيين(7)"يبلغ حببسه سنة
ابللسان إن تعّلقت اجلناية على ما قّيده بدون السنة وهو الظاهر. وله أن يقنع ابلتوبيخ 

وقيل: إن حبق هللا تعاىل. وكذا إن تعّلقت حبّق اآلدمي على األرجح. وأشار إليه بقوله: "
 رأىأي ال يقوم التعزير ابللفظ مقام الضرب. نعم, إن  تعّلق آبدمي مل يكف توبيخ "

فإن طلبه اإلمام املصلحة يف العفو فله ذلك, إذا كان حلق هللا أو آلدمي ومل يطلبه. 
 . (9)وجبت إقامته على الصحيح

                                                           

 .ابلشديد اليد ليس بدنه جُبْمع أو اإلنسان قفا هبا فيضرب كفه,  الرجل يبسط أن هو الّصفع (1)
قفية )ص , والت(308/ 1) بصفع. انظر العني فليس هبا ضرب مث وقبضها كفه  مجع فإذا

 .(28/ 2) اللغة هتذيب(, و 535
 (. 5/524(, ومغين احملتاج )2/203(, وفتح الوهاب )9/238انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.6/157انظر األم ) (3)
 (.11/139انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6834انظر صحيح البخاري, ابب نفي أهل املعاصي واملخنثني, برقم ) (5)
 (. 5/524(, ومغين احملتاج )2/203(, وفتح الوهاب )9/238انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.6/40انظر األم ) (7)
 . مل أقف عليه (8)
 (. 9/241(, والنجم الوهاج )10/176, والروضة )(294/ 11) انظر فتح العزيز (9)
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, وحرٍّ عن فإن ُجلد وجب أن ينقص يف عبد عن عشرين جلدةقوله: "
أي  وقيل: عشرين""اعتبارا ابحلَّد يف حّق املعّزر ليكون دون حّد الشرب.  أربعّي"

والثاين: ال يزاد التعزير فيهما على تسعة عشر اعتبارا أبدىن احلدود على اإلطالق. 
والثالث: ال يزاد التعزير على عشر جلدات. والرابع: االعتبار حبّد احلُّر. فيبلغ ابحلّر 

 .(1)والعبد تسعا وثالثني, وال يزيد
ال يبلغ أي يف كونه  "(2)ويستوي يف هذا مجيع املعاصي يف األصحّ قوله: "

. والثاين: يقاس كّل معصية مبا ابلتعزير أدىن احلدود أو ال يزاد على عشر جلدات
احملرم اّلذي ال يوجب حدًّا. ويف  الوطءيناسبها من اجلناية املوجبة للحّد. فُيعزَّر يف 

ب بغري قذف دون حّد القذف. ويف إدارة  دون حّد الزان ويف اإليذاء والسمقدمات الزان 
بشاريب اخلمر دون حّد اخلمر. ويف مقّدمات السرقة  (3)كأس املاء على الشرب تشبيها

 . (4)دون حّد الزان. وعلى هذا فتعزير احلُّر يعترب حبّده والعبد حبّده
يف األصّح, أو تعزيٍر فله يف  لو عفا مستحق حّد فال تعزير لإلمامو  قوله: "

مستحق العقوبة عن القصاص أو احلّد أو التعزير, فهل لإلمام التعزير  إذا عفى األصّح"
فيه. أوجه أصّحها إن عفا عن احلّد فال تعزير. وإن عفا عن تعزير ُعّزِر؛ ألّن احلّد 
مقدَّر؛ ال نظر لإلمام فيه. فإذا سقط مل يعدل إىل غريه. والتعزير يتعلق أصله بنظره. فال 

                                                           

(, ومغين 9/180(, وحتفة احملتاج )9/241واألصح هو القول األول. انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/22(, وّناية احملتاج )5/525احملتاج )

(, ومغين 9/180(, وحتفة احملتاج )9/242واألصح كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.8/23(, وّناية احملتاج )5/526احملتاج )

 )متشبها( بدل )تشبيها(.ويف )ج(:  (3)
 انظر املصادر السابقة. (4)
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الثاين ال؛ ألّن مستحقه أسقطه. والثالث نعم؛ ألّن فيه حًقا . و (1)يؤثر فيه إسقاط غريه/
 . (2)هلل تعاىل. وُيتاج إىل زجره وزجر غريه عن مثل ذلك

أّن لإلمام إقامة التعزير بغري طلب؛ ألنّه إذا جاز بعد العفو  يوهموكالمه قد 
أنّه  (5)الروضة وأصلها (4)من (3) اللعانفـََقْبَل الطلب أوىل. وليس كذلك؛ ألّن يف ابب 

 ال يستوفيه إاّل بعد الطلب. مث إن عفى بقي حق اإلصالح إىل اإلمام. وهللا املوفق.

                                                           

 /ب/ب(.431)( 1)

(, ومغين 4/329(, والغرر البهية )9/243واألصح كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.299(, وغاية البيان )ص 5/526احملتاج )

 ابلزان عند القاضي, امرأتهرمى الرجل  إذا وهو يف الشرع مصدر من العن مبعىن الطرد. واللعان (3)
 يف ويقول أربعا, الزان من به رميتها فيما لصادق أين ابهلل أشهد يقول أن الزوجَ  فكلف

 كاذب  إنه ابهلل أشهد تقول أن املرأة وكلف هذا يف كاذاب  كنت  إن علي هللا لعنة اخلامسة:
 هذا. يف صادقا كان  إن علي هللا غضب اخلامسة: يف وتقول أربعا, الزان من به رماين فيما

 , وحلية(950/ 2) اللغة اجْلَاِهِليَّة هبذا املعىن. انظر مجهرة يف  تُعرف مل إسالمية كلمة  َوَهِذه
 . (62 ص) الطلبة بة(, وطل182 ص) الفقهاء

 ويف )ج(: )يف( بدل )من(. (4)
 (.10/107(, والروضة )11/169انظر فتح العزيز )( 5)
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 وضمان الوالة (1) الّصيالكتاب 
كان ينبغي أن يزيد يف الرتمجة وإتالف البهائم؛ لذكر حكمة فيه. وأّما حكم 

قاله يف  فمات وهو من ضمان الوالة. ,ذا ختنهاخلتان فإّّنا ذكر توطئة لبيان حكم ما إ
 .(2)التحرير

جيوز أي  طَرف أو ُبضع أو مال" (3)دفع كل صائل على نفس أو لهقوله: "
كافرا, حرّا   (4), سواء كان ُمكلَّفا أو غري مكّلف, مسلما أو/للمصول عليه دفع الصائل

. فدّل على جواز (6). متفق عليهمن قُتل دون ماله فهو شهيد: "؛ لقوله (5)أو عبدا
 الدفع عن املال ابلقتال, فعن النفس أوىل. 

, ومن من قُتل دون دينه فهو شهيدداود والرتمذي, وصحّحه بلفظ:  ورواه أبو
ويف معىن الطرف ما لو  .(8) (7)قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد

                                                           

آخر  فحال ليصاول خطر إذا وصؤول، صائل فهو وصوالان وصؤوال صوال يصول الفحل صال (1)
 انظر .والصيال مبعىن املواثبة املصاولة واملصدر ليعضه. إنسان أو آخر بعري على محل إذا

 (. 142(, وحترير ألفاظ التنبيه )ص 5/1476, والصحاح )(897/ 2) اللغة مجهرة
 .(3/261انظر حترير الفتاوى ) (2)
 ويف )ج(: )و( بدل )أو(. (3)
 /ج/ب(.191) (4)
 (.9/181(, وحتفة احملتاج )4/166(, وأسىن املطالب )9/249انظر النجم الوهاج ) (5)
(, ومسلم يف صحيحه, 2480البخاري يف صحيحه, ابب من قاتل دون ماله, برقم ) اخرجه (6)

( كالمها من حديث عبد هللا بن 141ابب الدليل على أّن من قصد أخذ مال غريه, برقم )
 عمرو.

 سقط من )ب( قوله )ومن قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد(. (7)
(, وأبو 1421, برقم )ابب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد الرتمذي يف سننه, اخرجه (8)

(, والنسائي يف الصغرى, ابب من قاتل 4772داود يف سننه, ابب يف قتال اللصوص, برقم )
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أي بقصاص وال دية  "فال ضمان"أي دفعا  فإن قتله" : "(2). قوله(1)قصد منفعة عضو
 . (3)وال كفارة؛ ألنّه هالك حصل يف دفٍع جائٍز. فال يتعلق به ضمان

ال ؛ ألّن إابحته للغري جائزة. وتنكريه للم"ال جيب الدفع عن مالو قوله: "
ى إنساان يتلف مال نفسه جاز له دفعه. وحمّل جواز يتناول مال غري الدافع. فمن رأ

. فإن كان حيواان وجب الدفع عنه كما إذا (4)الدفع عن املال ما إذا مل يكن املال حيواان
. وحمّله أيضا ما إذا كان (6)رأس محار. ولو أنّه للشادخ على األصحّ  (5) يشدخرآه 

ذكره  .الصائل خمتارا فليس لرب املال دفع الصائل املكره, بل يلزمه أن يقي روحه مباله
قبل الدايت. حكاه الزركشي. وقال: وكأنّه يف غري احليوان. أّما لو قصد عبده  (7)الرافعي

 .(8)وهبيمته فكنفسه 

                                                           

 بن عبيدة أيب عن أبيه، عن سعد، بن إبراهيم ( كلهم من طرق عن4095دون دينه, برقم )
  النيب عن زيد، بن سعيد عن عوف، بن هللا عبد بن طلحة عن ايسر، بن عمار بن حممد
فذكره. وقال الرتمذي بعد ذكر احلديث: هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه األلباين  :قال

 (.3/164يف اإلرواء )
 (.9/181(, وحتفة احملتاج )4/166(, وأسىن املطالب )9/250انظر النجم الوهاج ) (1)
 سقطت كلمة )قوله( من )ج(. (2)
 (.9/250والنجم الوهاج ), (10/186(, والروضة )11/312ز )انظر فتح العزي (3)
 (.4/257(, ومغين احملتاج )10/188(, والروضة )11/314انظر فتح العزيز ) (4)
 .أشبهه وما كالعرفج  َرْخص شيء كل  وكذلك وحنوه، كالرأس  األجوف الشيء كسر:  الشَّْدخُ  (5)

 (.1/524(, وجممل اللغة )7/38) اللغة , وهتذيب(166/ 4) انظر العني
(, وأسىن املطالب 10/186(, والروضة )11/317(, وفتح العزيز )433/ 7انظر التهذيب ) (6)

 (.1/424(, والصحاح )4/168)
 (.10/311انظر فتح العزيز ) (7)
 (.615انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق ماجد العبديل )ص  (8)
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أي إذا طلب اجلماع أو مقّدماته وجب الدفع؛ لتحرمي  "جيب عن ُبضعو قوله: "
. ويشمل كالمه بضعه وبضع أجنبية ولو أمة, لكن (1)إابحة ذلك إذا مل خيف على نفسه

 . (2)قاله يف التحرير عليه. ويف غري أهله على الكفاية. الفرض يف أهله متعني
, را وقصد نفسهإذا كان الصائل كاف وكذا نفٌس قَصَدها كافر أو هبيمة"قوله: "

وجب الدفع مبا أمكن؛ ألنّه إن كان حربيا أو مرتدا مل يكن له حرمة. وإن كان ذميا 
فبالصيال تبطل حرمته. وإن كان هبيمة وجب أيضا؛ ألّّنا مذبوحة الستبقاء املهجة. 

 . (3)فكيف يؤثرها ويستسلم هلا
على األظهر.  ال جيب دفع الصائل املسلمأي  ال مسلم يف األظهر" قوله: "

؛ وال تكن عبد هللا القاتل. لفظ كن عبد هللا املقتول" :وجيوز االستسالم؛ لقوله 
 . (6)حنوه (5)ولغريه (4)الطرباين

                                                           

 (.10/188والروضة ) (،11/314العزيز ) وفتح (،7/432انظر التهذيب ) (1)
 (.3/263انظر حترير الفتاوى ) (2)
 (.10/188والروضة ) (،11/314العزيز ) وفتح (،7/432التهذيب )انظر  (3)
 سنة أصبهان قدم الطرباين القاسم أبو اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان هو (4)

. هـــــ260 سنة مولده كان.  سنة ستني حمداث هبا فأقام, اثنيا قدمها مث, منها فخرج. هــــ290
 محمة قرب جنب إىل األحد يوم ودفن. هــــ360 سنة منه بقيتا لليلتني القعدة ذي يف وتويف
(, 91/ 21) وذيوله بغداد واتريخ(, 393/ 1) أصبهان اتريخ انظر. جي مدينة بباب

 .(49/ 2) احلنابلة وطبقات
 ويف )ج(: )كغريه( بدل )لغريه(. (5)
, واآلجري يف الشريعة, (21064أمحد يف مسنده, حديث خباب بن األرت, برقم ) اخرجه (6)

(, وأبو يعلى املوصلي يف مسنده, 74ابب فضل القعود يف الفتنة عن اخلوض فيها, برقم )
ر يف (, وابن أيب شيبه يف مصنفه, ابب ما ذك7215حديث خباب بن األرت, برقم )

( كلهم من طرق عن محيد بن هالل, عن رجل من عبد القيس, 37896اخلوارج, برقم )
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ۀٱٱٱٱچٱُّ؛ لقوله تعاىل:(1): جيب الدفعوقيل: يستحب االستسالم. والثالث

ٱہ ٱ ٱہٱ ٱہٱ . وتعبريه ابألظهر تِبع فيه الرتجيح يف (2)چہۀٱ
 أّن اخلالف قوالن.  (3)الروضة وأصلها

. واّلذي ذكره (6)والزاز (5)والغزايل (4)مل يذكره إاّل اإلمام"/أ[ 351قال البلقيين: ]
وغريهم  (11)والبغوي (10)والقاضي حسني (9)واملاوردي (8)والعراقيون (7)أبو حامدالشيخ 

                                                           

 أيب بن بكر أبو املهرة: رواه اخلرية فذكره. واللفظ ألمحد خمتصرا. وقال البوصريي يف إحتاف
ورواه   (.51/ 8)ُيسّم  مل راوٍ  على أسانيدهم ومدار حنبل، بن وأمحد يعلى وأبو ... شيبة

(, وابن أيب شيبة يف مصنفه, ابب من كره اخلروج يف 1724الطرباين يف الكبري حنوه برقم )
 بن شهر عن هبرام، بن احلميد ( كالمها من طرق عن عبد37430الفتنة وتعوذ عنها برقم )

املهرة:  اخلرية فذكره. وقال البوصريي يف إحتاف :قال سفيان، بن جندب حدثين حوشب،
 (.8/101وصحّحه األلباين يف اإلرواء ) (.54/ 8)حسن  إبسناد شيبة أيب بن كرب أبو رواه

(, وأسىن 11/314(, وفتح العزيز )2/203واألظهر كما ذكر املصنف. انظر ّناية املطلب ) (1)
 (.9/185(, وحتفة احملتاج )4/168املطالب )

 .195سورة البقرة:  (2)
 (.10/188(, والروضة )11/314انظر فتح العزيز ) (3)
 (.2/601انظر ّناية املطلب ) (4)
 (.6/529انظر الوسيط ) (5)
 (.3/262انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)
 (.6/529انظر الوسيط ) (7)
 (.5/529(, ومغين احملتاج )4/168(, وأسىن املطالب )11/314انظر فتح العزيز ) (8)
 (.13/141احلاوي الكبري )انظر  (9)
 (.5/112انظر النقل عنه يف الغرر البهية ) (10)
 (.7/432انظر التهذيب ) (11)
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جواز الدفع. وأّما وجوبه فلم أقف عليه يف   (2)واملختصر (1)أنّه وجهان. ومنصوص األم
 . فالوجوب وجٌه. (3)"كالم الشافعي

اخلالف يف املسلم بكونه حمقون  (6)والغزايل (5)واإلمام (4)وقّيد القاضي حسني
عود اخلالف للكافر والبهيمة أيضا؛ لذكره  يوهم. وكالم الكتاب (7)الّدم. حكاه البلقيين

ابلقطع بوجوب الدفع  (8) فقد صرّح يف التصحيح هلما بعد قوله "وكذا" وليس كذلك.
جمنوان أو مراهقا فطريقان أشبههما طرد القولني. وقيل: جيب  فيهما. وإن كان الصائل

عليه, فأشبه وهذا ال إمث  (9)چڭٱٱٱڭٱٱٱٱۇٱٱٱچالدفع قطًعا أخًذا من قوله تعاىل: 
 . (11)ها اإلمام البلقيين. وصّحح(10) البهيمة

أي فيجب حيث جيب, وال جيب  "والدفع عن غريه كهو عن نفسهقوله: "
؛ ألّن له اإليثار حبق وقيل: جيب قطعا"حيث ال جيب. وهذه أصّح الطرق. قوله: "

                                                           

 (.1/118انظر األم ) (1)
 (.8/375انظر خمتصر املزين ) (2)
 (.3/261انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
 (.5/112انظر النقل عنه يف الغرر البهية ) (4)
 (.2/601انظر ّناية املطلب ) (5)
 (.6/529انظر الوسيط ) (6)
 (.3/262انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
 (.192انظر تصحيح التنبيه )ص  (8)
 .29سورة املائدة:  (9)
(, وأسىن 10/189(, والروضة )17/369واألشبه كما ذكر املصنف. انظر ّناية املطلب ) (10)

 (.5/528(, ومغين احملتاج )4/168املطالب )
(, وفتح العزيز 17/369وأصح الطرق كما ذكر املصنف. انظر ّناية املطلب ) (11)

 (.8/25اج )(, وّناية احملت9/183(, وحتفة احملتاج )9/253(, والنجم الوهاج )11/316)
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نفسه دون غريه. وذلك إذا مل يغلب على ظّنه هالك نفسه. وقيل: ال جيب قطعا؛ ألّن 
. (1)شهر السالح حيّرك الفنت. وليس ذلك من شأن أحاد الناس, وإّّنا هو وظيفة اإلمام

لى هذا هل حيرم أو جيوز؟ فيه خالف. قال اإلمام: واخلالف يف أّن اآلحاد هل هلم وع
َمن أقدم على حُمرَّم ِمن شرب مخٍر أو  (2)شهر السالح حسبه ال خيتص ابلصائل, بل

على النفس وجهان: أحدمها, نعم؛ ّنيا عن  (3)وأييت/ .غريه يف منع اآلحاد له مبا خيرج
. قال الرافعي: واألول هو (4)والثاين: ال, خوفا من الفنت املنكر, ومنعا من املعصية.

  .(5)املوجود لألصحاب يف كتب املذهب
ضمنها يف  عنه إاّل بكسرها (7)سقطت جّرٌة ومل يندفع (6)/لوو " قوله:

والثاين: ال جيب تْنزيال هلا منزلة ؛ ألنّه ال قصد هلا خبالف اآلدمي والبهيمة. األصّح"
. وقيل: حمّل اخلالف أبن يكون على غري (9) . وصّححه اإلمام البلقيين(8)البهيمة

                                                           

 (.5/529(, ومغين احملتاج )4/168(, وأسىن املطالب )11/314انظر فتح العزيز ) (1)
 سقط حرف )بل( من )ج(. (2)
 /ب/أ(.432)( 3)

 (.10/189(, والروضة )11/137(, وفتح العزيز )17/137انظر ّناية املطلب ) (4)
 (.11/317انظر فتح العزيز ) (5)
 /ج/أ(.192) (6)
 ويف )ج( طمس قوله )سقطت جرة ومل يندفع(. (7)
(, وحتفة احملتاج 10/186(, والروضة )11/213واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (8)

(9/186.) 
 (.3/263انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)
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وحنوه, وأن ال يضعها صاحبها مائلة أو على وجه يغلب على الّظن سقوطها.  (1)روشن
 . (2)ويف هاتني الصورتني ال ضمان قطعا

استغاثة حُرم الضرب  , فإن أمكن بكالم أوابألخف ويدفع الصائلقوله: "
؛ ألّن الدفع أو بضرٍب بيد حُرم سوط أو بسوط حُرم عصاً أو بقطع ُعضو حُرم قتٌل"

ُجّوز للضرورة, وال ضرورة يف األصعب مع إمكان األسهل. فلو غلب على ظّنه أنّه ال 
. ومىت غلب على ظّنه أّن اّلذي أقبل (3)فال ضمان كما تقّدميندفع إاّل ابلقتل فقتله, 

مقبل. ومىت أمكن دفعه عليه ابلسيف يقصده فله دفعه مبا ميكنه, وإن مل يضربه الْ 
. قال اإلمام البلقيين: "حمّله ما إذا كان معصوما. أّما (4)بدرجة, فدفعه مبا فوقها ضمن

 انتهى.  (5)احلريّب واملرتد فال جيب فيه مراعاة األخّف"
فلو كان يندفع ابلسوط والعصا, ومل جيد املصول عليه إاّل سيفا أو سكينا 

 . (6)فالصحيح أّن له الضرب به

                                                           

 الكلبُ  وَرَشنَ . إذنٍ  بغري ودخل تطّفلَ  إذا الرجل، رشن: الكوة. وقيل: الّرف. يقال: الروشن (1)
(, 11/234) اللغة انظر هتذيب. رأسه فيه أدَخل إذا أيضاً، وُرشوانً  َرْشناً  يـَْرُشنُ  اإلانء يف

 (.13/181, ولسان العرب )(2124/ 5) والصحاح
 (.5/530انظر مغين احملتاج ) (2)
 أي عند قوله: "فإن قتله" أي دفعا "فال ضمان". (3)
(, وفتح العزيز 7/341(, والتهذيب )6/531) (, والوسيط17/372انظر ّناية املطلب ) (4)

 (.10/187(, والروضة )11/318)
 (.3/264انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)
(, وفتح العزيز 7/341وقيل: ال جيوز العدول عنه حبال. وهو ضعيف. انظر التهذيب ) (6)

 (.5/530) (, ومغين احملتاج9/255(, والنجم الوهاج )10/187(, والروضة )11/318)
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. ولو ضربه ضربة, فوىّل هاراب أو (1)ولو هرب الصائل, فتبعه, وضربه, ضمن
سقط, وبطل صياله, فضربه أخرى, فإن مات منهما مل جيب قصاص النفس, وجيب 

 . (2)ألنّه هلك من مضمون وغريهنصف الدية؛ 
ولو عاد بعد اجلرحني, وصال, فضربه اثلثة, فمات منها, لزمه ثلث الدية. 
واملعترب يف كّل شخص حاجته. فاحلاذق اّلذي حيسن الدفع أبطراف السيف من غري 

: (5)والروايين (4). وقال املاوردي(3)جرح يضمن إن جرح. ومن ال حيسن ال يضمن ابجلرح
ابلقتل, فإنّه يف كّل  َمن أوجل يف الفرج فيجوز أن يبدأ التدريج يف غري الفاحشة. أّماهذا 

 . (6)حلظة مواقع
.  (7)"فإن أمكن َهَرٌب فاملذهب وجوبه وحترمُي قتالقوله: " فيه اختالف نصٍّ

ولألصحاب طريقان أصّحهما على قولني أظهرمها جيب اهلرب؛ ألنّه مأمور بتخليص 
نفسه ابألهون. والثاين: ال جيب؛ ألّن إقامته يف ذلك املوضع جائزة. فإذا جاء من 

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/187(, والروضة )11/318(, وفتح العزيز )7/341انظر التهذيب ) (1)
 (.5/530(, ومغين احملتاج )9/255)

 انظر املصادر السابقة. (2)
 (, والنجم الوهاج10/187(, والروضة )11/318(, وفتح العزيز )7/341انظر التهذيب ) (3)

 .(5/530(, ومغين احملتاج )9/255)
 (.13/455انظر احلاوي الكبري ) (4)
 (.12/414انظر حبر املذهب ) (5)
 (.8/28(, وّناية احملتاج )5/113انظر الغرر البهية ) (6)
(, والنجم الوهاج 188-10/187(, والروضة )11/318وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.9/187(, وحتفة احملتاج )9/255)
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يلزمه فله دفعه. والطريق الثاين محل نصِّ اهلرب على من تيّقن  (1)يطلب منه ما ال
 . (2)ر على من مل يتيّقنالنجاة, واآلخ

إثبات طريقه قاطعة ابلوجوب, وليس كذلك, بل قاطعة  يوهموكالم املصنف 
بنفيه أو قوالن. فكان األوىل تعبريه ابألظهر. ويشمل إطالقه ما إذا كان املقصود نفسه 

. قال (3)أو ماله أو بضَعه, لكن التعليل يقتضي ختصيصه ابلدفع عن نفسه خاصة
لظاهر فال يلزمه اهلرب إذا كان الصّيال عليه ألجل ماله. وكذا لو كان الزركشي: "وهو ا

حمّل إجياب اهلرب ". وقال يف التحرير: (4)املقصود البضع, بل يثبت إن أمن على نفسه"
يف غري الصائل املرتّد واحلريب. أّما فيهما فال جيب, بل ال جيوز يف احلالة اّليت حيرم فيها 

  .(5)"الفرار
 وضرب شدقيه" ابألسهل ِمن َفّك حلييه (6)]خّلصها[ ُعّضت يُده لوو قوله: "

املراد بفّك حلييه رفُع أحِدمها عن اآلخر بال حرج, وهو مقّدم على ضرب الشدقني, 
 . (7)فليس له ضرهبما إذا أمكن التخليص ابلدفع

أي سواء كان العاّض ظاملا أو  "فإن عجز فسّلها فندرت أسنانُه فهدرٌ قوله: "
بطنه أو  (1) يبعجمظلوما؛ ألّن العّض ال جيوز حبال, وإن مل ميكنه إاّل بعضو آخر أبن 

                                                           

 ويف )ج(: )مااًل( بدل )ما ال(. (1)
 (.12/72(, والبيان )7/423(, والتهذيب )372-17/371انظر ّناية املطلب ) (2)
 (.5/531انظر مغين احملتاج ) (3)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (4)

629.) 

 (.3/261انظر حترير الفتاوى ) (5)
ويف )أ( )خّلصه( بدل )خّلصها(. واألصح هو املثبت من )ب( و)ج(. وكذا يف  (6)

 .515املنهاج/
 (.17/373(, وّناية املطلب )3/261(, واملهذب )6/31انظر األم ) (7)
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. وال خيفى أّن ذكر اليد مثال, (2)يفقأ عينه أو يعصر خصيته فله ذلك على الصحيح
 . (3)كذلكفعضُّ سائر األعضاء  

عمدا, فرماه  (5) ثَقبأو  (4) كّوةومن ُنِظر إىل ُحَرِمه يف داره من  قوله: "
خبفيف كحصاة, فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه, فمات, فهدٌر بشرط عدم 

 . ََمرٍم أو زوجة للناظر. قيل: واسِتتار احلَُرم, قيل: وإنذاٍر قْبل رَميِه"
ففقأت عينه, , فحذفته حبصاة, (6), ومل أتذن لهلو اطلع أحٌد يف بيتك: قال 

ُيشرَتط . و  (1) أيب هريرةحديث  (8)من/ (7)ما كان عليك من جناح" متفق عليه
                                                           

, والدالئل يف غريب (240: ص) اللغة يف بعًجا أي شقه. انظر التقفية يبعجه بطنه بعج (1)
 (.1/268لغة )(, ومجهرة ال2/297احلديث )

(, وفتح العزيز 7/434والصحيح كما ذكر املصنف. وقيل: جيب الضمان. انظر التهذيب ) (2)
(, وحتفة احملتاج 9/255(, والنجم الوهاج )16/302(, وكفاية النبيه )11/231)
(9/188.) 

 (.9/255(, والنجم الوهاج )11/231(, وفتح العزيز )7/434انظر التهذيب ) (3)
  واجلمع البيت أو اخلرق يف احلائط. نقب الكاف وضمها, وتشديد الواو. والكوة بفتح هي (4)

 فبضمها. انفذة كانت  فإذا انفذة, غري كانت  إذا ابلفتح أّنا وقيل: مقصور. وكوى ابملد كواء
(, واتج العروس 202, وحترير ألفاظ التنبيه )ص (348/ 1) األنوار انظر مشارق

(39/424.) 
, واملطلع (37 ص) التنبيه ألفاظ النازل النافذ. انظر حترير اخلرق هو وضمها ءالثا بفتح الثقب (5)

 (.1/277(, ومعجم الصواب اللغوي )491على ألفاظ املقنع )ص 
 سقط من )ج( قوله )ومل أتذن له(. (6)
(, 6888البخاري يف صحيحه, ابب من أخذ حقه أو اقتص بدون السلطان برقم ) اخرجه (7)

( كالمها من طرق عن أيب 2158ومسلم يف صحيحه, ابب حترمي النظر يف بيت غريه, برقم )
 . واللفظ للبخاري.هريرة 

 /ج/ب(.192) (8)
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. األول: أن يكون النظر من كوة أو ثقب. وال فرق بني أن عني الناظر شروطٌ  (2)لقصد
مفتوحا, فنظر منه أو من كوة واسعة أو ثلمة  يكون يف ملكه أو شارع. فلو كان الباب

. وكذا إن وقف ونظر على األصّح؛ لتفريط صاحب (3)يف اجلدار وهو جمتاز مل جيز رميه
. ولو نظر من (5)كما صرّح به الرافعي  (4)الدار, لكن إن أنذره ومل ينصرف جاز رميه/

. الثاين: أن ينظر (7) (6)سطح نفسه أو نظر املؤذن من املنارة جاز رميه يف األصحّ 
قصدا. فلو كان خُمِطئا أو وقع بصره اتفاقا وعلم صاحب الدار احلال, فال يرميه. فلو 
رماه, وقال الناظر: مل أكن قاصدا, ومل أطّلع على شيء, فال شيء على الرامي؛ ألّن 
االطالع حاصل, وقصده أمر ابطن ال يطّلع عليه. وهذا يقتضي جواز الرمي من غري 

ما يدّل على أنّه ال يرمي حىت يتبنّي احلال.  (1). ويف كالم اإلمام(8)هحتّقق قصد

                                                           

 أيب بن عتاب نب طريف بن الشرى ذي عبد بن عامر وأبوه . عمريعبد الرمحن. وقيل: امسه  (1)
وكان امسه يف اجلاهلية  دوس. بن غنم بن فهم بن سليم بن ثعلبة بن سعد بن منبه بن صعب

انظر الطبقات الكربى  هــــ.57عبد الرمحن. مات ابملدينة  عبد الشمس. فسماه النيب 
, ومعجم الصحابة البن قانع (192 ص) خياط بن خلليفة (, والطبقات4/242)
(2/194.) 

 ويف )ج(: )القصد( بدل )لقصد(. (2)
 (.7/436(, والتهذيب )13/158(, وحبر املذهب )13/460انظر احلاوي الكبري )( 3)

 /ب/ب(.432)( 4)

(, والروضة 11/323والقول الثاين: جيوز رميه. واألصّح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/189(, وحتفة احملتاج )9/256(, والنجم الوهاج )10/191)

 سقط من )ج( قوله )يف األصح(. (6)
(, والروضة 2/281وهو األصح. وهناك وجه آخر أبنه ال جيوز الرمي. انظر التهذيب )( 7)

 (.5/523(, ومغين احملتاج )10/193)

 (.9/258(, والنجم الوهاج )10/191(, والروضة )7/56انظر التهذيب ) (8)
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. الثالث: أن يرمي بشيء خفيف تُقَصد العني مبثله  (3)والروضة (2)واستحسنه يف الشرح
ثقيٍل تعّلق به القصاص أو  كبندقة وحصاة خفيفة. فلو رشقه بنشابة أو رماه حبجر

قصد عينه أو مل يْنزجر استغاث عليه, ودفعه مبا  (4)/ب[ مل ميكن351لو ] ,نعم الدية.
. فلو أصاب موضعا (5)أمكنه كما سبق. وال يقصد رمي غري العني إذا أمكنه إصابتها

أنّه ال يضمن. واألشبه ما ذكره  (7)عند البغوي (6)بعيدا من عينه بال قصد فاألصحّ 
إاّل فال. الرابع: أن ال أنّه إن كان بعيدا ال خيطئ من العني إليه ضمن. و  (8)الروايين

يكون له شبهة يف النظر. فلو كان له يف الدار حَمرم أو زوجة أو متاع مل جيز قصد عينه. 
املتاع ال ". وقال اإلمام البلقيين: (9)كون غري متجردة, وإاّل فريمى اْلَمحرم أن توشرطه يف

. (10)"السرخسييقتضي الشبهة؛ ألنّه جيوز للمستأجر رمي الناظر املالك كما قاله 
اخلامس: أن  .(2). وال جيوز لغاصب الدار رمي مالكها(1) (11)وحكى يف املستعري وجهني

                                                           

 أنه يتبني ومل وفاقاً، بصره وقع فلو نظره، يف قاصداً  الناظر يكون أن نشرتط قال اإلمام: إان (1)
 .(376/ 17) املطلب عينه. انظر ّناية قصدُ  جيوز فال إدامِته، أو النظر، إىل قصده جّرد

 (.11/323انظر فتح العزيز ) (2)
 (.10/191انظر الروضة ) (3)
 ويف )ج(: )مل يكن( بدل )مل ميكن(. (4)
 (.12/82(, والبيان )3/263(, واملهذب )230انظر التنبيه )ص  (5)
(, والنجم الوهاج 10/192(, والروضة )11/324وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (6)

(9/259.) 
 (.7/435انظر التهذيب ) (7)
 (.13/159انظر حبر املذهب ) (8)
 (.8/29(, وّناية احملتاج )9/189(, وحتفة احملتاج )12/80انظر البيان ) (9)
 (.3/266الفرج الزاز السرخسي يف حترير الفتاوى ) انظر النقل عن البلقيين وأيب (10)
 (.9/258النجم الوهاج )و  ,(3/266انظر حترير الفتاوى ) (11)
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أن يكون ملالك الدار ُحَرم فيها. فلو كان فيها وحده فله الرمي إن كان مكشوف العورة 
 . (3)وال ضمان, وإاّل فاألصّح أنّه ال جيوز

عن األصحاب جواز الرمي مطلقا وهو  (4)قال الزركشي: "أطلق يف "البحر"
. ولو كانت احلَُرم مسترتات ابلثياب أو يف بيت أو منعطف (6)" (5)املختار للحديث

. وأشار (8). واألصّح أنّه جيوز الرمي قبل اإلنذار, لكّنه يستحب(7)فاألصّح جواز الرمي
إىل هذا اخلالف يف املسألتني بقوله: "قيل: واستتار احلَُرم. قيل: وإنذاٍر قبل رميه" لكّنه 
ملبس. فإّن الوجه األول يشرتط عدم استتارهن. فيكون قوله "واستتار" معطوفا على 
حَمرم. والوجه الثاين: ُيشرَتط اإلنذار قبل الرمي. فيكون قوله "وإنذار" معطوفا على عدٍم 

ي بشرط إنذار. وقوله: "نظر" يشمل نظر املرأة أو املراهق فإنّه جيوز رميهما إذا نظرا أ
على األصّح. وقّيد اإلمام البلقيين مسألة املرأة مبا إذا كانت كافرة, واملنظور إليها 

                                                           

 ويف )ب(: )الوجهني( بدل )وجهني(. (1)
 (.9/258انظر النجم الوهاج ) (2)
(, وفتح العزيز 7/436التهذيب ) وهناك وجه آخر: جيوز له الرمي. واألصح كما ذكر. انظر (3)

 (.5/532(, ومغين احملتاج )9/258(, والنجم الوهاج )10/193(, والروضة )11/324)
 (.159, 13/157انظر حبر املذهب ) (4)
 احلديث اّلذي مر آنفا يف قوله "من نُِظر إىل حرمه". (5)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (6)

634.) 

(, 11/324فتح العزيز ) وهناك وجه آخر أبنه ال جيوز الرمي. واألصح كما ذكر. انظر (7)
(, ومغين احملتاج 9/190(, وحتفة احملتاج )9/258(, والنجم الوهاج )10/193والروضة )

(5/532.) 
(, والروضة 11/323فتح العزيز ) وقيل: ليس له الرمي قبل اإلنذار. واألصح كما ذكر. انظر (8)

 (.8/30(, وّناية احملتاج )9/260(, والنجم الوهاج )10/192)
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للمسلمة أو مسلمة نظرت ملا ميتنع عليها أن  (1)مسلمة. وفرعنا على منع نظر الكافرة
: املراهق يف حرمة النظر كالبالغ. وهذا تعزير له. والتعزير ال يتوقف على ينظر إليه. وقال

التكليف. وقال: يستثىن ما إذا كان الناظر بقصد اخلطبة أو شراء األمة حيث يباح 
النظر. فال جيوز رميه. قال: وظاهر كالمهم أّن الرمي مستحق لصاحب الدار, ولكّن 

. قال يف التحرير: وال ينبغي أن يتوقف يف (2)ارمهاالقياس ثبوته أليب الزوجة وغريه من حم
 "لو عزَّر ويلٌّ وواٍل وزوج وُمعلِّم فمضمونو  . قوله: "(3)جواز الرمي للمرأة املنظور إليها

أي إذا أفضى إىل تلف عضو أو منفعة أو موت وجب ضمانه؛ ألنّه تبنّي أنّه جاوز احلّد 
: اإلمجاع منعقد (5). وأطلق التعزير, واملراد الضرب. قال القاضي أبو الطيب(4)املشروع

على ضرب الزوجة للنشوز وهو تعزير, فيلحق به غريه من التعزيرات؛ الشرتاكهم يف 
ه الشرع. وال فرق يف ضرب املعّلم بني أن يكون إبذن أبيه أو اإلصالح بضرب مل يقّدر 

 . (7). نعم, لو كان مملوكا فضربه إبذن سيده(6)دون إذنه
. وحكاه يف (8)قال البغوي: ال ضمان؛ ألنّه لو أذن يف قتله, فقتله, فال ضمان

 اإلمام الزوج واملعّلم. ويف (3) عاقلةالعراقيني. وجيب الدية على  (2)عن/ (1)الكفاية
                                                           

 يف )ب(: )الكافر( بدل )الكافرة(.و  (1)
 .(267-3/266انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
 .(267-3/266انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
(, والروضة 11/292(, وفتح العزيز )6/513(, والوسيط )17/347انظر ّناية املطلب ) (4)

 .(9/261(, والنجم الوهاج )10/175)
 .(9/261عنه يف النجم الوهاج ) انظر النقل (5)
(, 10/175(, والروضة )11/292واملذهب يؤدب املعلم إبذن الوالد. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/22وّناية احملتاج )(, 9/261والنجم الوهاج )
 .انظر املصادر السابقة (7)
 .(7/427انظر التهذيب ) (8)
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تعّلق به القصاص والدية  ,وظهر منه قصد القتل ,عّزِر. لكن لو أسرف اْلم(4)قوالن
 . (5)املغّلظة يف ماله

احلدود يف غري الشرب ُمقّدرة ابلنص. فمن  "ولو حدَّ ُمقّدرا فال ضمانقوله: "
احلّد يف َحرٍّ أو بَرٍد ُمفرَِطني فقد سبق  (6)مات منها فاحلّق قتله فال ضمان. لكن لو أقيم

. قال الزركشي: "ظاهر قوله "ولو حّد" رجوعه ملن سبق (7)أنّه ال ضمان على املذهب
قيل إّن ما أطلقه "وقال:  .(8)" ذكرهم. وليس كذلك؛ ألّن استيفاء احلّد خيتّص ابإلمام

 (10)إىل احلق/ (9)حممول على التعزير على املعصية الشائعة. أّما التعزير اّلذي يزهق به

                                                           

 (.16/7انظر كفاية النبيه ) (1)
 /ج/أ(.193) (2)
 أعطيت إذا فالان عقلت يقال املقتول. أولياء بفناء يعقلها مؤديها ألن الدية . العقلهم الورثة (3)

 اإلبل لعقله عاقل؛ الدية لدافع ويقال جنائية. دية عنه غرمت إذا فالن عن وعقلت ديته.
 أعِقله البعري وعقلت هبا فتشد ركبها, إىل اإلبل أيدي هبا يثىن اليت احلبال وهي ابلعقل,
الدايت. انظر التهذيب  واملعاقل: اجلمع مجع عواقل مث عاقلة العاقل ومجع عقالء.

 (.2/422, واملصباح املنري )(311 ص) التنبيه ألفاظ (, وحترير7/180)
التهذيب اإلمام أم يف بيت املال ؟ واألظهر على عاقلته. انظر  وهو هل الدية على عاقلة (4)

 (.10/177(, والروضة )10/296(, وفتح العزيز )7/427)
 .انظر املصادر السابقة (5)
 ويف )ج(: )أقام( بدل )أقيم(. (6)
 .(5/459(, ومغين احملتاج )9/174(, وحتفة احملتاج )195و 6/93انظر األم ) (7)
)ص انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل  (8)

643.) 

 كلمة )به( ساقطة من )ب(.  (9)
 /ب/أ(.433)( 10)
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الواجب املمتنع منه مع القدرة على بدله فغري مضمون كما أّن القتل إذا أّدى إليه 
 . (1)"املقاتلة اجلائزة غري مضمون. وما ذكره حسن. ويْنزل إطالق األصحاب عليه

أي دون أربعني كما صّوره يف  "لو ضرب شارب بنعال وثيابو  قوله: "
, ومات منها, فال ضمان على الصحيح. الوجهان مبنيان على أنّه هل جيوز (2)الوجيز

. إن قلنا نعم وهو الصحيح, فال ضمان كسائر احلدود. وإاّل فيجب؛ (3)أن حيّد هكذا
 . (4)ألنّه عدل عن اجلنس الواجب

 (5)قال اإلمام البلقيين: كان ينبغي أن يقول على النص, فإنّه منصوص يف األم
 . (7). قال: وال جيوز إثبات مقابلة عندي(6)واملختصر

أي أنّه ال ضمان كسائر احلدود؛  وكذا أربعون سوطا على املشهور"قوله: "
أمجعوا على أّن الشارب يضرب أربعني جلدة. ويف الصحيح أّن رسول   ألّن الصحابة

                                                           

انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (1)
643.) 

 .(433انظر الوجيز )ص  (2)
(, والنجم 10/178(, والروضة )11/297وهناك وجه آخر أنه يضمن. انظر فتح العزيز ) (3)

 (.8/32, وّناية احملتاج )(9/193(, وحتفة احملتاج )9/262الوهاج )
(, 6/519(, والوسيط )13/145وهناك وجه ضعيف أنّه يضمن. انظر احلاوي الكبري ) (4)

 (.10/178لروضة )(, وا11/297(, وفتح العزيز )7/423والتهذيب )
 .(6/195انظر األم ) (5)
 .(8/372انظر خمتصر املزين ) (6)
 .(3/271انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
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. والثاين: يضمن؛ ألّن تقديره أبربعني جلدة كان (1)جلد يف اخلمر أربعني هللا 
 الضمان. وقال: مل أجد نّصا بعدم (3). وحكاه اإلمام البلقيين عن نّص األم(2)ابالجتهاد

 . فاخلالف نٌص ووجٌه. وعلى هذا األصّح أنّه جيب كل الضمان. (4)

اجلراحات. ويف  (5)؛ ألّّنا تنضبط خبالفأو أكثر وجب قسطه ابلعدد"قوله: "
قول: نصف دية؛ ألنّه تلف من مضمون وغري مضمون. فصار كما إذا جرح نفسه 

. وقال اإلمام (6)جراحة, وجرحه غريه جراحات, فمات منها, جيب نصف الدية
. قال: (9)"إجياب نصف الدية (8)واملختصر (7)األصّح مبقتضى نّص األم"البلقيين: 

وحمّل اخلالف ما إذا ضربه الزائد مع بقاء األمل الضرب األول. فإن ضربه احلّد كامال, "
 . (1)", ضمن ديته كّلها بال خالف(10) وزال أمل الضرب, مث ضربه الزائد, فمات ]منه[

                                                           

( من حديث حضني بن املنذر, 1707مسلم يف صحيحه, ابب حد اخلمر, برقم ) اخرجه (1)
 قال: فذكره.

(, وفتح العزيز 7/423(, والتهذيب )6/520واملشهور كما قال املصنف. انظر الوسيط ) (2)
 .(8/32(, وّناية احملتاج )9/913(, وحتفة احملتاج )10/178(, والروضة )11/297)

 .(6/195انظر األم ) (3)
 .(3/271انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)
 ويف )ج(: )خالف( بدل )خبالف(. (5)
(, وفتح العزيز 7/424(, والتهذيب )6/520واألظهر هو القول األول. انظر الوسيط ) (6)

 (.10/178(, والروضة )11/296-297)
 .(6/93انظر األم ) (7)
 .(8/373انظر خمتصر املزين ) (8)
تكرر هنا يف )ب( قوله )وقال اإلمام البلقيين: األصّح مبقتضى نّص األم واملختصر إجياب  (9)

 الدية(.نصف 
 . واملثبت من )ج(.سقط من )أ( و)ب( كلمة )منه( (10)
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]أي فمات منها, هل جيب  "وجيراين يف قاذٍف ُجلد أحد ومثانني"قوله: 
. مث إن كانت الزايدة من اجلاّلد فالزايدة (2)نصف الدية أو جزء من أحد ومثانني جزءا[

على القولني: عليه وإن أمره اإلمام بذلك فالضمان متعلق ابإلمام. وكذا لو قال اإلمام: 
اضرْب وأان أعّد, فغلط يف العدد, فزاد على الثمانني. ولو أمر بثمانني يف الشرب, فزاد 

ُتوزَّع أحدا ومثانني جزءا, يسقط اجلاّلد جلدة واحدة, ومات اجمللود فاألصّح أّن الدية 
. وقوله "وجيراين" (4)على اإلمام, وجزء على اجلاّلد (3)منها أربعون. وجيب أربعون

مقتضاه أّن القولني منصوصان يف الزايدة على األربعني يف شرب اخلمر, وأّّنما جيراين يف 
ى الثمانني يف القاذف, وليس كذلك. فإّن النّص على القولني إّّنا هو يف الزايدة عل

رْد كل الدية؛ اإلمام الدية. ومل يُ  عاقلةالقاذف. وأطلق يف الزايدة على الشارب ضمان 
 . (5)قاله اإلمام البلقيين وإّّنا أراد بعضها.

وِلمستقٍل قطُع سلعة إاّل ََموفًة ال َخَطَر يف تركها أو اخَلَطُر يف قطعها قوله: "
 (6)بكسر السني وهو-يعين أّن البالغ العاقل املستقل أبمر نفسه له قطع السلعة  أكثر"

                                                           

 .(272-3/271انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)
سقط من )أ( قوله )أي فمات منها, هل جيب نصف الدية أو جزء من أحد ومثانني جزءا(,  (2)

 واملثبت من )ب( و)ج(.
 و)ج(. سقط من )أ( قوله )وجيب أربعون(, واملثبت من )ب( (3)
(, وفتح العزيز 7/424(, والتهذيب )6/521واألصح كما قال املصنف. انظر الوسيط ) (4)

 (.10/179(, والروضة )11/298)
 (.3/272انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)
 ويف )ب( و)ج(: )وهي( بدل )وهو(. (6)
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بنفسه وبغريه إذا مل خيف من قطعها التلف. وإن خاف من قطعها ومل خيف  - (1) اخلُرّاج
. وإن خاف من قطعها وبقائها, فإن كان اخلوف يف القطع (2)من بقائها مل جيز القطع

. وإن تساوى (3)/أ[ على الصحيح352مل جيز. وإن كان يف اإلبقاء أكثر جاز ]أكثر 
 . (4)اخلوفان جاز أيضا على األصحّ 

مل يسبق الرافعي إىل ترجيحه أحٌد. واألصّح املنع, وهو "قال اإلمام البلقيين: 
 منها. (7). ولو آتكل بعض األعضاء فهو كسلعة خياف/(6)" (5)اختيار الشيخ أيب حامد

, وألٍب وجدٍّ قطعها من صيّب وجمنون مع اخلَطر إن زاد خطُر الرتكِ  قوله: " 
؛ ألّن القطع حيتاج إىل نظر دقيق وفراغ اتم وشفقة كاملة كما أّن لألب ال لسلطاٍن"

. وُفِهم من كالمه أنّه إذا استوى األمران ال (8)السلطانواجلّد تزويج البكر الصغرية دون 
وله قوله: " .(10), وتبعه يف الروضة وأصلها(9)جيوز. وهو كذلك على ما صّححه اإلمام

                                                           

 مع سينها فتحب وحكي البطيخة. إىل احلمصة من يكون واجللد اللحم بني الغدة هو كهيئة (1)
 (.4/100(, واتج العروس )1/243(, واجليم )1/235وفتحها. انظر العني ) الالم سكون

 سقط من )ب( قوله )وإن خاف من قطعها ومل خيف من بقائها مل جيز القطع(. (2)
(, والتهذيب 6/521والصحيح كما قال املصنف. وقيل: ال جيوز. انظر الوسيط ) (3)

 (.9/265(, والنجم الوهاج )10/179(, والروضة )11/299عزيز )(, وفتح ال7/424)
 وهو األصح. انظر املصادر السابقة. (4)
 (.6/522انظر الوسيط ) (5)
 (.3/273انظر حترير الفتاوى ) (6)
 /ج/ب(.193) (7)
 (.9/194(, وحتفة احملتاج )9/265(, والنجم الوهاج )6/521انظر الوسيط ) (8)
 (.17/353ب )انظر ّناية املطل (9)
 (.10/179(, والروضة )11/301انظر فتح العزيز ) (10)
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ويصواننه عن  ,؛ ألّّنما يليان ماله, وفصٌد وحجامٌة"قطعها بال خَطر (1)ولسلطان
أنّه ال  (3)عن مجع اجلوامع للروايين (2)الضياع, فصيانة بدنه أوىل ابملعاجلة. وحكى الرافعي

وهو قضية ما يف  .جيوز للسلطان الفصد واحلجامة. وخيتّص نظره وتصرّفه ابملال
 . (6)وغريمها من كتب األصحاب (5)والكايف (4)التهذيب

عن بعضهم إن فعله األب واجلّد فال ضمان أو السلطان أو قّيم  (7)ويف البحر
 . (8)من جهة الوالية ففي الضمان قوالن

"بال خطر" عن الفصد واحلجامة؛ ليفيد رجوعه  (9)وكان األوىل أتخري قوله
 . (10)إليهما. قاله الزركشي

إذا فعل األب أو أي  فلو مات جبائز من هذا فال ضمان يف األصّح"قوله: "
وقطع سلعته, وأفضى إىل تلف, فال  السلطان ما جيوز فعله من فصد الصغري وحجامته

                                                           

 ويف )ج(: )وسلطان( بدل )ولسلطان(. (1)
 (.11/302انظر فتح العزيز ) (2)
 (.13/141انظر حبر املذهب ) (3)
 (.7/427انظر التهذيب ) (4)
 (.104/ل6انظر النقل عنه يف قوت احملتاج ) (5)
 (.10/180(, والروضة )6/522(, والوسيط )17/352انظر ّناية املطلب ) (6)
 (.13/141انظر حبر املذهب ) (7)
(, والوسيط 17/352أي هل يضمن أم ال؟ واألصح أنّه ال يضمن. انظر ّناية املطلب ) (8)

 (.8/33(, وّناية احملتاج )9/195(, وحتفة احملتاج )10/180(, والروضة )6/522)
 ويف )ب(: )وقوعه( بدل )قوله(. (9)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (10)

653.) 
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 (1)ضمان فيه على األصّح. وبه قال اجلماهري؛ لئال ميتنع من ذلك, فيتضّرر الصغري/
 . (2)خبالف التعزير. والثاين: يضمن كالتعزير إذا أفضى إىل التلف

أي إذا سرى إىل  "لو فعل سلطان بصيب ما ُمِنع َفِديٌة مغّلظة يف مالهو قوله: "
وال  .(3)كونه يف بيت املال أو على عاقلتهنفسه لتعديه. وقيل على اخلالف اآليت يف  

قصاص على األظهر. وقيل: القوالن إذا كان للصيب أب أو جّد. فإن مل يكوان فال 
 . (4)قصاص بال خالف

. وتقييده ابلسلطان (6)إىل أّن للسلطان قطَع السلعة (5)قال الرافعي: وهذا راجع
الدية أو ألّّنا على العاقلة, وليس  يقتضي أّن األب واجلّد ليسا كذلك. إّما النتفاء 

كذلك, بل لو فعال املمنوع فالدية عليهما يف ماهلما, فال معىن لتقييد ذلك ابلسلطان. 
 . (7)وقيل: ال ضمان على األب أصال

                                                           

 /ب/ب(.433)( 1)

(, والوسيط 17/352واألصح كما قال املصنف وهو قول اجلمهور. انظر ّناية املطلب ) (2)
 (.8/33(, وّناية احملتاج )9/195(, وحتفة احملتاج )10/180(, والروضة )6/522)

والروضة  (،11/302العزيز ) وفتح (،6/522واملذهب هو القول األول. انظر الوسيط ) (3)
 (.9/266) الوهاج والنجم (،10/180)

 (.10/180(, والروضة )11/302(, وفتح العزيز )13/141انظر حبر املذهب ) (4)
 ويف )ج(: )رجع( بدل )راجع(. (5)
 (.11/302انظر فتح العزيز ) (6)
(, 10/180(, والروضة )11/302واألظهر أّن األب كالسلطان هنا. انظر فتح العزيز )  (7)

 (.8/34(, وّناية احملتاج )9/196(, وحتفة احملتاج )9/266والنجم الوهاج )



 كتاب الصيال وضمان الوالة                المشرع الروي شرح منهاج النووي

 

 
213 

عمر ؛ ألّن "يف حّد أو حكم فعلى عاقلته (1)وما وجب خبطِأ اإلمامقوله: "
 فاستشار الصحابة, فقال علي أرسل إىل امرأة فأجهضت ما يف بطنها , ديته :

 . (3). وعلى هذا الكفارُة يف ماله(2)عليك. فأمره أن يقيم عقله على قريش

للمسلمني, وينصرف هلم, فيكون  ؛ ألنّه انظرويف قول: يف بيت املال"قوله: "
. واحرتز ابخلطأ عما يتعّدى به من التصرفات, ويقّصر فيه. وابحلكم (4)خطؤه يف ماهلم

عّما خيطئ فيه خطأ ال يتعلق ابحلكم أبن يرمي إىل صيد, فيصيب إنساان, فإّن الضمان 
رج التعزير وهو يف هاتني الصورتني يف ماله أو على عاقلته كسائر الناس. وتقييده ابحلّد خي

فيما إذا مل يسرف املعزر, وال ظهر منه قصد القتل. فإن كان كذلك تعّلق به القصاص 
. "ويرد على إطالقه الكفارة, فإّّنا يف ماله (5)قاله يف التحرير ماله. والدية املغّلظة يف

                                                           

 .(516 )إماٍم( بدل )اإلماِم(. انظر )ص: ويف منت املنهاج (1)
/ 8) ذكره الشافعي تعليقا يف خمتصر املزين, ابب عدد حد اخلمر ومن ميوت من ضرب اإلمام (2)

(, 2711, ابب ذكر عدد احلد يف اخلمر, برقم )البيهقي يف السنن الصغري اخرجه. و (373
( كالمها من طرق عن 18010الرزاق يف مصنفه, ابب من أفزعه السلطان, برقم )وعبد 

 احلسن بني منقطع "وهذا احلبري: احلسن, عن عمر. قال ابن حجر العسقالين يف التلخيص
 (.102/ 4)وعمر 

, (13/419(, واحلاوي الكبري )8/373(, وخمتصر املزين )6/93وهو املذهب. انظر األم ) (3)
 (.5/537(, ومغين احملتاج )9/266(, والنجم الوهاج )11/306)وفتح العزيز 

 .انظر املصادر السابقة (4)
 .(3/272انظر حترير الفتاوى ) (5)
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 (2). فعلى هذا لو مل يكن فيه مال فوجهان: أحدمها(1)على األصّح. وقيل: يف بيت املال
 . (3)ينتظر ليصري فيه. والثاين: ينتقل إليهم. قاله الزركشي"

, فإن قّصر يف لو حّده بشاهدين فَ َباان عبدين أو ذّميني أو مراهقنيو قوله: "
أي إذا مات احملدود وال يتعلق ببيت املال وال العاقلة أيضا  اختبارمها فالضمان عليه"

وجوَب القصاص. وجيب على  (5)تبعا لإلمام (4)إن تعّمد. ورّجح يف الروضة وأصلها
ابان عدوين للمشهود  (7)كما إذا  (6)اإلمام الضمان يف كل ما ال جيوز احلكم به إذا قّصر

عليه أو أصلني أو فرعني للمشهود له أو امرأتني أو فاسقني أو تبنّي أحدمها فقط هبذه 
 . (8)الصفة أو حّده يف الزان أبربعة فبانوا أو بعضهم كذلك. قاله اإلمام البلقيين

من التفصيل بني  (10)/ (9)قال الزركشي: "وما ذكراه يعين الرافعي والنووي
التقصري وغريه تبعا فيه اإلمام. لكّن اجلمهور أطلقوا حكاية القولني يف الضمان من غري 

                                                           

 والنجم (،10/183) والروضة (،11/306العزيز ) واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح (1)
 (.9/267) الوهاج

 كلمة )أحدمها( ساقطة من )ج(.  (2)
 (.657انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق ماجد العبديل )ص  (3)

 (.10/183والروضة ) (،11/307العزيز ) انظر فتح (4)

 (.17/340انظر ّناية املطلب ) (5)
 ويف )ج(: )حصر( بدل )قصر(. (6)
 أداة شرط )إذا( ساقطة من )أ(. واملثبت من )ب( و)ج(. (7)
 (.275-3/274انظر حترير الفتاوى ) (8)
 (.10/183والروضة ) (،11/307العزيز ) انظر فتح (9)

 /ج/أ(.194) (10)
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. وهذا إذا مل يكن هناك مزكيان للشاهدين. وقد (2)"(1) تفصيل, وهو ظاهر كالم األم
على  (4)قبيل الدعاوي أّن املزكي الراجح يتعّلق به الضمان والقصاص (3)ذكر الرافعي

أي وإن مل  وإاّل فالقوالن"قوله: ". (5)األصّح؛ ألنّه ابلتزكية يُلِجئ القاضي إىل احلكم
يقّصر وبذل اجملهود يف البحث جرى القوالن يف أّن الضمان على عاقلته أو يف بيت 

فال رجوع على الذميني والعبدين  أو بيت املال (7)فإن ضّمنا عاقلته. قوله: "(6)املال
منهما تعدٍّ. وقد ينسب القاضي  (8)؛ ألّّنما يزعمان أّّنما صادقان ومل يوجديف األصّح"

. واألصّح أيضا فيما إذا ابان مراهقني أو امرأتني كما اقتضته (9)إىل تقصري يف البحث

                                                           

 شهادة أو ومسلم ذمي أو وحر عبد أو عبدين بشهادة قال الشافعي: وإذا حّد اإلمام رجال (1)
 عاقلته؛ ضمنته فمات شهدا حني عليه املشهود على عدلني غري أو أنفسهما يف عدلني غري
 (.6/94احلكم". انظر األم ) يف خطأ كله  هذا ألن

انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (2)
659.) 

 (.13/126انظر فتح العزيز ) (3)
 ويف )ج(: )القصا( بدل )القصاص(. (4)
واألصح كما ذكر املصنف. وهناك قول أنّه ال يتعلق به شيء, ووجه آخر أنّه يتعلق به  (5)

(, 13/126(, وفتح العزيز )348-7/347الضمان دون القصاص. انظر التهذيب )
 (.11/298والروضة )

 (.8/31) احملتاج وّناية (،184-10/183والروضة ) (،11/308،306العزيز ) انظر فتح (6)

 (.516 انظر )ص: ( بدل )عاقلته(.الطالبني: )عاقلةً  ويف منهاج (7)
 ويف )ج(: )مل جيد( بدل )مل يوجد(. (8)
(, 11/309(, وفتح العزيز )17/342واألصح كما ذكر املصنف. انظر ّناية املطلب ) (9)

 (.5/538( ومغين احملتاج )2/205(, وفتح الوهاب )9/267والنجم الوهاج )
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أنّه ال رجوع. والثاين: يثبت الرجوع؛ ألّّنما غرّا القاضي. والثالث يثبت  (1)عبارة الروضة
. أّما إذا ابان فاسقني فاألصّح أنّه إن كان جماهرا (2)الرجوع للعاقلة دون بيت املال

. وظاهر  (3)ابلفسق ثبت الرجوع؛ ألّن عليه أن ميتنع من الشهادة. وإن كان مكامتا فال
شهود له. وبه صرّح يف أصل الروضة قبل الدعوى كالمه أنّه ال ضمان على امل

ه ابألصّح تبع فيه . وتعبري (5). قال اإلمام البلقيين: وهو حممول على غري العامل(4)والبينات
, وإّما (7). وقال اإلمام البلقيين: اخلالف إّما قوالن كما حكامها أبو الفرج الزاز(6)الروضة

 . (8)نٌص ووجٌه وهو الظاهر

أي إذا أفضى فعله إىل تلف. وكذا  "َحَجَم أو فصد إبذن مل يضمنومن قوله: "
. قاله الزركشي عن (9)لو قطع سلعة ابإلذن فال ضمان قطعا لتوّلده من غري مضمون

                                                           

 (.10/184انظر الروضة ) (1)

(, 11/309(, وفتح العزيز )17/342واألصح كما ذكر املصنف. انظر ّناية املطلب ) (2)
 (.5/538( ومغين احملتاج )2/205(, وفتح الوهاب )9/267والنجم الوهاج )

 (.5/538(، ومغين احملتاج )10/184والروضة ) (،11/309العزيز ) انظر فتح (3)

 (.11/308والروضة ) (،11/300) العزيز انظر فتح (4)

 (.3/275انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 (.10/184انظر الروضة ) (6)

 (.3/275انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 انظر املصدر السابق. (8)

(, وأسىن 9/268(, والنجم الوهاج )4/427(, والتهذيب )13/141انظر حبر املذهب ) (9)
 (.2/206(, وفتح الوهاب )2/425املطالب )
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قولني يف وجوب الدية. واملراد إذن من يعترب  (2). مث قال: لكن حكى املاوردي(1)اإلمام
 . (3)إذنه من مستقل أو ويل

 (4)قتُل جاّلد وضربُُه إبذن اإلمام كمباشرة اإلمام إن جهل ظُلَمهو قوله: "
. واستحب الشافعي أن يكفر (6)اجللد أحد. ولو ضمناه مل يتول (5)؛ ألنّه آلتهوخطَأه"

أي  وإاّل فالقصاص والضمان على اجلاّلد إن مل يكن إكراه". قوله: "(7)ملباشرة القتل
وإن علم أّن اإلمام ظامل أو خمطئ, ومل يكرهه اإلمام عليه فالقصاص أو الضمان على 

إذا علم احلال لزمه االمتناع. فإن أكرهه فالضمان عليهما.  (8)اجلاّلد دون اإلمام؛ ألنّه/
 . (9)وإن اقتضى احلاُل القصاَص وجب على اإلمام, ويف اجلاّلد قوالن

, والرجِل بقطع ما جيب ختان املرأة جبزء من الّلحمة أبعلى الفرجو قوله: "
ي حشفته  ء؛ ألن النيب اخلتان واجب يف حق الرجال والنسا يعين أنّ  بعد البلوغ" يُغطِّ

                                                           

 (.16/291انظر ّناية املطلب ) (1)
 (.13/428انظر احلاوي الكبري ) (2)

انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (3)
660.) 

 ويف )ج(: )ضمانه( بدل )ظلمه(. (4)
 ويف )ج(: )إليه( بدل )آلته(. (5)
(, ومغين 9/197(, وحتفة احملتاج )10/274(, وفتح العزيز )13/136انظر حبر املذهب ) (6)

 (.5/539احملتاج )
 (.9/269انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (7)
 /ب/أ(.434)( 8)

( والغرر 10/148(, والروضة )11/310(, وفتح العزيز )13/135انظر حبر املذهب ) (9)
 (.5/109البهية )
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. وظاهر األمر الوجوب؛ وألنّه (1)داود . رواه اإلمام أمحد وأبوأمر رجال أسلم ابالختتان
الرِجل. وقيل: (2)/ب[ ال خُيَلف, فال يكون إاّل واجبا كقطع اليد و352قطُع عضٍو ]

 . (3)سنة. وقيل: واجب يف الرجل, سنة يف املرأة

ما يغّطي احلشفة حىت ينكشف مجيعها. وقيل:  (4)والواجب يف الرجل قدر
. وأّما املرأة فيقطع من (5)يكفي قطع شيء من الُقلَفة بشرط أن يستوعب تدوير رأسها

                                                           

 قد: فقال  النيب إىل -أي جد كليب –ذكر املصنف احلديث ابملعىن. ولفظه: جاء  (1)
 النيب أن آخر وأخربين: قال احلق: يقول الكفر" شعر عنك "ألق : النيب له فقال أسلمت
 عبد الرزاق يف مصنفه, ابب ما  اخرجهواختنت".  الكفر شعر عنك "ألق: معه آلخر قال

  بن عثيم عن أخربت: قال جريج ( من طريق ابن9835جيب على اّلذي يسلم, برقم )
أيضا أبوداود يف سننه, ابب يف  اخرجهجده، فذكره. واللفظ له. و  عن أبيه، عن كليب،

(, وأمحد يف املسند, حديث أيب كليب, برقم 356الرجل يسلم, فيؤمر ابلغسل, برقم )
 يف غاية وهو إسناده، ( كالمها من طريق عبد الرزاق. وقال ابن القطان: هذا15432)

صحيح سنن . وقال األلباين يف (43/ 3) األحكام كتاب  يف واإليهام الوهم الضعف بيان
 .383: حسن لغريه. انظر رقم احلديث: أيب داود

 ويف )ب(: )أو( بدل )و(. (2)
(, وفتح 13/143والصحيح من املذهب هو أنّه  واجب يف الرجل واملرأة. انظر حبر املذهب ) (3)

(, وحتفة احملتاج 9/269(, والنجم الوهاج )10/180(, والروضة )11/303العزيز )
(9/189.) 

 ويف )ب( و)ج(: )قطع( بدل )قدر(. (4)
(, والروضة 11/303والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (5)

 (.1/256(, وكفاية النبيه )10/180)
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. وإّّنا جيب بعد (1)االسم اللحمة اّليت يف أعلى الفرج فوق ثقبة البول ما يقع عليه
ملة ابألبدان. فاجلراحة املؤ البلوغ؛ ألّن الصيّب ليس أهال لوجوب العبادات املتعلقة 

. وقال ابن (5)الروضة (4)حيرم ختانه على األصّح يف زايدة (3). واخلنثى املشكل(2)أوىل
. ولو قال املصنف (7). حكاه يف التحرير(6)الرفعة: املشهور أنّه جيب خنت فرجيه مجيعا

  .(8)"بعد التكليف" لكان أوىل؛ ألّن اإلمام البلقيين, قال: من بلغ جمنوان ال جيب ختانه

 

 

  واحلسني (10)احلسنخنت  ؛ ألّن النيب "(9)يُنَدب تعجيله يف سابعهو قوله: "
 (1)  وال حيسب يوم الوالدة (2). رواه احلاكم, وقال: صحيح اإلسنادالسابعيف اليوم .

  .(4)وحكاه عن األكثرين هنا. (3)ن زوائدهالوالدة من السبعة على األصّح م

                                                           

(, وحبر املذهب 1/61(, واملهذب )1/211(, واحلاوي الكبري )8/97انظر خمتصر املزين ) (1)
 (.1/234(, والبيان )1/161)

 (.10/181(, والروضة )11/304(, وفتح العزيز )13/143انظر حبر املذهب ) (2)
 (.248حترير ألفاظ التنبيه )ص  (3)

 ويف )ج(: )زوائد( بدل )زايدة(. (4)
 .(10/181انظر الروضة ) (5)
 (.1/260انظر كفاية النبيه ) (6)
 (.3/277انظر حترير الفتاوى ) (7)
 (.3/276انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
 .(9/271اج ), والنجم الوه(3/229(, والروضة )12/117انظر فتح العزيز ) (9)
 أهل شباب سيد. هاشم بن املطلب عبد بن طالب أيب بن علي بن احلسن حممد أبو هو (10)

  النيب مساه األسباط من وسبط األمة، بني به املصلح والسيد ، هللا رسول ورحيانة اجلنة،
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. وصّحح يف (6)أّن عليه الفتوى, فإنّه املنصوص يف البويطي (5)ويف املهمات
 ه. حساب (1) العقيقةيف  (7)الروضةأصل 

                                                           

 الكساء، أهل وخامس التقى، أهل وحليف اهلدى سليل وحبيبه،  هللا رسول شبيه حسنا،
. هــــــ49 سنة ومخسني مثان ابن وهو ابملدينة ومات. بسنة أحد بعد ولد. النساء سيدة وابن

(, 30: ص) خياط بن خلليفة الطبقات انظر. املدينة أمري وهو العاص بن سعيد عليه وصلى
 .(383/ 1) األصحاب معرفة يف واالستيعاب(, 654/ 2) نعيم أليب الصحابة ومعرفة

. الزهراء فاطمة بن هاشم بن املطلب عبد بن طالب أيب بن علي بن احلسني هللا عبد أبو هو (1)
 له وكان. الشام إىل رأسه ومحل. هــــ61 سنة عطشان وهو السبت يوم بكربالء عاشوراء يوم قتل
 عساكر البن دمشق واتريخ(, 69-68/ 3) حبان البن الثقات انظر. سنة ومخسون مثان قتل يوم

 (.24/ 2) الغابة وأسد(, 121/ 14)
البيهقي من حديث  اخرجه(, و 4/264)من حديث عائشة رضي هللا عنها  احلاكم اخرجه (2)

 أيمران اململوك وسيد الصيب أو االختتان على يكره السلطان جابر يف السنن الكربى, ابب
 يف الطرباين الزوائد: رواه (. وقال نور الدين اهليثمي يف جممع17563اخلتان ) يف ورد وما, به

لني  وفيه وغريه، حبان، ابن وثقه السري؛ أيب بن حممد وفيه اخلتان، ابختصار والكبري الصغري،
 (.383/ 4) "ضعيف وهو"الغليل:   وقال األلباين يف إرواء (.59/ 4)

 .(10/181انظر الروضة ) (3)
 .(9/271, والنجم الوهاج )(3/229(, والروضة )12/117انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/369انظر املهمات ) (5)
 (.8/369(, واملهمات )8/431انظر النقل عنه يف اجملموع ) (6)
 (.10/181(, والروضة )11/304انظر فتح العزيز ) (7)
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ر"قوله: " . وقيل: ال جيوز (2)أي حىت حيتمله/ فإن َضُعف عن احتماله ُأخِّ
 أي فمات "من ختنه يف سٍن ال حيتملهو . قوله: "(3)ختان الصغري حىت يبلغ عشر سنني

. فإن ظّن أنّه (5)هأي سواء الويل وغريه إذا كان عاملا أنّه ال حيتمل (4)"لزمه القصاص"
 . (7). قال الزركشي: "وجتب دية شبه العمد"(6)قاله البلقيين حيتمله فال قصاص.

أي لكن األب واجلّد ال قصاص عليهما للبعضية, وعليهما  إاّل والدا"قوله: "
وكذا املالك واملسلم إذا كان املختون  الدية حالة مغلظة يف ماهلما؛ ألنّه عمد حمض. 

 . (9)قاله اإلمام البلقيين ّم". فلو قال: "إن كان ممن يقتل به, وإاّل فدية" كان أع(8)كافرا

 ه.؛ ألّن اخلتان ال بّد منيف األصّح" فإن احتمله وختنه ويٌل فال ضمانقوله: "
. والثاين: جيب؛ ألّن اخلتان غري واجب يف (10)أّويل رخصٌ  نُ دَ والبَ ه يف الصيّب فعلُ ف

                                                           

 الذَّْبح اسم يقع عقيقة لذلك تذبح اليت الشاة وتسمى به الولدْ  يُولد الذي الشَّعر: والعقيقة (1)
(, وغريب 4/281وغريب احلديث للقاسم بن سالم ), (62/ 1) الطعام. انظر العني على

 (.1/45احلديث إلبراهيم احلريب )
 /ج/ب(.194) (2)
(, 13/433(, وحبر املذهب )13/433والصحيح هو القول األول. انظر احلاوي الكبري ) (3)

 (.9/272(, والنجم الوهاج )134(, والتذكرة يف الفقه الشافعي )ص 10/181والروضة )
 ويف )ج( طمس قوله )فمات لزمه القصاص(. (4)
 (.4/164(, وأسىن املطالب )10/182(, والروضة )11/305انظر فتح العزيز ) (5)
 (.3/277انظر النقل عنه حترير الفتاوى ) (6)
 (.670انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق ماجد العبديل )ص  (7)

 (.4/165(, وأسىن املطالب )10/182(, والروضة )11/305انظر فتح العزيز ) (8)
 (.3/277انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)
ولعل العبارة املناسبة كما ذكره ابن الرفعة يف كفاية النبيه  .هذه العبارة فيها غموض (10)

 (: ففعله يف الصغر والبدن رخص أوىل.16/18)
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واإلمام إذا خنت من ال ويّل له أو ابلغا ممتنعا.  . وقوله "ويل" يشمل األب واجلد(1)احلال
ويقتضي أنّه لو ختنه أجنيب وجب الضمان. ويف الروضة وأصلها عن البغوي ما يقتضي 

ال يتجه فيه اخلالف, بل يُقَطع أبنّه ضامن, بل ". وقال اإلمام البلقيين: (2)ترجيحه
وإن  ,يُقَتّص منه على املعتمد. فإّن جراحة العمد إذا سرت إىل النفس أوجبت القصاص

 املسألة مبا إذا كان زمن معتدل.  (4)وصّور يف الكفاية .(3)"مل يقتل غالبا

ألنّه ملصلحته, فأشبه أجرة تعليم الفاحتة.  ؛"أجرته يف مال املختونو قوله: "
فأّما العبد فيجب  . وهذا ابلنسبة إىل احلّر.(5)وقيل: جتب على الوالد إذا خنت صغريا

حكاه يف شرح  .(6)ية بينه وبني كسبه حىت خينت نفسهعلى سّيده ختانه أو التخل
 .(9)والقاضي (8)عن البغوي (7)املهذب

                                                           

(, والنجم الوهاج 16/17(, وكفاية النبيه )17/356ر. انظر ّناية املطلب )واألصح كما ذك (1)
 (.8/37(, وّناية احملتاج )5/541(, ومغين احملتاج )9/201(, وحتفة احملتاج )9/272)

 (.10/182(, والروضة )11/305(, وفتح العزيز )7/428انظر التهذيب ) (2)
 .(278-3/277انظر النقل عنه حترير الفتاوى ) (3)
 (.16/17انظر كفاية النبيه ) (4)
(, حتفة احملتاج 9/272(, والنجم الوهاج )10/182(, والروضة )11/306انظر فتح العزيز ) (5)

 (.8/37(, وّناية احملتاج )5/541(, ومغين احملتاج )9/201)
(, حتفة احملتاج 9/272(, والنجم الوهاج )10/182(, والروضة )11/306انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/37(, وّناية احملتاج )5/541(, ومغين احملتاج )9/201)
 (.306-1/305انظر اجملموع شرح املهذب ) (7)
 (.7/428انظر التهذيب ) (8)
 (.1/258انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (9)
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به اإلمام. فإن امتنع أجربه عليه. فإن خنت املمتنع  فرع: إذا بلغ غري خمتون أمره
ختانه يف َحّر أو برد  (1)فمات, فال ضمان؛ ألنّه مات من واجب, لكن لو وقع

شديدين فاملذهب وجوب الضمان. واخلالف جاٍر فيما إذا خنت اإلمام صبيا ال ويل له 
قاله يف  .(3)وجوب الضمان فيهما (2)أو األُب الطفَل يف حّر أو برد شديدين. والنصّ 

. وإذا أوجبنا الضمان يف اخلتان فالواجب نصف الضمان على األصّح. وقيل:  (4)الكفاية
  .(5)كله

فائدة: اخلتان يف الرجل يسّمى إعذارا ويف املرأة خفضا. ويسمى غري املختون 
اتن أغلف وأقلف. فإذا قطعت اجللدة يقال له: خمتون. ويقال له: معذور. وللمرأة عذر 

 .(6)أحدمها البكارة, والثانية هي اّليت جيب قطعها
 
 
 
 
 

                                                           

 ويف )ج(: )لوقع( بدل )لو وقع(. (1)
 (.185و6/93انظر األم ) (2)
(, وّناية املطلب 3/343(, واملهذب )221وقيل: جيب. انظر التنبيه يف الفقه الشافعي )ص  (3)

(, 11/304(, وفتح العزيز )4/728(, والتهذيب )13/144(, وحبر املذهب )17/356)
 (.10/182والروضة )

 (.16/16انظر كفاية النبيه ) (4)
 (.5/541 احملتاج )(, ومغين16/18(, وكفاية النبيه )10/182انظر الروضة ) (5)
(, وكفاية النبيه 1/96(, والبيان )13/143(, وحبر املذهب )12/293انظر احلاوي الكبري ) (6)

(1/258.) 
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 فصل
أي  لياًل وهنارا" دابة أو دوابَّ ضمن إتالفها نفسا وماالً  (1)من كان مع"

سواء كان اّلذي معها سائقا أو راكبا أو قائدا. وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عّضها 
أو ذنبها؛ ألّّنا حتت يده, وعليه تعهُدها وحفظُها. وسواء كان مالكا أو أجريا أو 

أّن اّلذي  (4). وحكى املرعشي )قوال((3)لشمول اليد (2)مستأجرا أو مستعريا أو غاصبها
. واختار أنّه (6)حكاه اإلمام البلقيين .(5)يضمن إاّل ما أوطأها عليه متعمدامع الّدابة ال 

                                                           

 ويف )ج(: )معه( بدل )مع(. (1)
 ويف )ج(: )غاصبا( بدل )غاصبها(. (2)
 (, وحبر املذهب221(, والتنبيه يف الفقه الشافعي )ص 13/470انظر احلاوي الكبري ) (3)

 (.12/86(, والبيان )13/164)
 ويف )أ( )قوالن(. والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(. (4)
 (.3/279انظر النقل عن املرعشي يف حترير الفتاوى ) (5)
 انظر املصدر السابق. (6)
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 (3). ويستثىن من إطالق الكتاب الصيب أو(2)/(1) ال يضمن إاّل أن ينسب إىل تقصري
. وقّيده اإلمام الشافعي مبا إذا كان (4)اجملنون إذا أركبها أجنيب. فإّن الضمان يتعلق به

 .(5)الدابّةَ مثُلهما ال َيضِبط 
 ,وأتلفت ,, فرحمت(7)إنسان بغري إذن راكبها (6) هاخنسويستثىن أيضا ما إذا 

. ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما (8)فالضمان على الناخس على الصحيح
تص سائقا أو قائدا, فهل يضمنان أم خي . ولو كان أحدمها راكبا واآلخر(9)ابلسوية

قال يف الكفاية: فيه قوالن أو وجهان أصّحهما يف تعليق القاضي أيب الطيب ابلراكب. 
تص ابلراكب؛ ألّن الرافعي بناه على األصّح أنّه خي". وقال يف التحرير: (10)األول

                                                           

 انظر املصدر السابق. (1)
 /ب/ب(.434)( 2)

 ويف )ب(: )و( بدل )أو(. (3)
 (.12/87(, والبيان )6/363(, والوسيط )16/478انظر ّناية املطلب ) (4)
 (.6/92انظر األم ) (5)
 أو الدابة مؤخر تغريزك والنخس .حاد بشيء شيء بزل على تدل كلمة  والسني واخلاء النون (6)

 , وهتذيب(600/ 1) اللغة خنسا. مجهرة ابلعصا وغريُه البعرُي, غريه. وخنسك أو بعود جنبها
 .(405/ 5) اللغة (, ومقاييس1/860, وجممل اللغة البن فارس )(83/ 7) اللغة

 ويف )ب(: )صاحبها( بدل )راكبها(. (7)
(, وأسىن املطالب 10/198(, والروضة )11/336وقيل: عليهما. انظر فتح العزيز ) (8)

(4/172.) 
(, وحبر املذهب 221(, والتنبيه يف الفقه الشافعي )ص 13/470انظر احلاوي الكبري ) (9)

 (.12/86(, والبيان )13/164)
 (.16/35انظر كفاية النبيه ) (10)
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. (1)تص ابلراكبق يف الّدابة جيعل يف يديهما أو خياخلالف يف تنازع الراكب والسائ
لو اجتمع راكب وسائق . و (3)"اليد للراكب أّن املذهب أنّ  (2)وذكر يف آخر الصلح

ولو انفلتت  .(5)عليهم أثالاث؟ وجهان (4)تص الراكب ابلضمان أو جيب/وقائد. فهل خي
. قال (6) , فال ضمان عليه خلروجها من يدهالدابة من يد صاحبها, وأتلفت شيئا

والرتديد يف معاطف الّلجام ال تُرَكب  (8) لكبحاّليت ال تنضبط اب (7) الدابّة الَنزِقةاإلمام: و 
 . (9)يف األسواق. ومن ركبها فهو مقّصر ضامن ملا تتلفه

ويرد على إطالقه صيد احلرم واإلحرام. وشجر احلرم إذا أتلفته الدابة فإّن اّلذي 
معها يضمنه. وليس نفسا وال ماال. وما إذا كانت الدابّة معه يف مسكنه, فدخل 

                                                           

 (.11/331انظر فتح العزيز ) (1)
 (.5/120انظر فتح العزيز ) (2)
 (.279-3/278انظر حترير الفتاوى ) (3)
 /ج/أ(.195) (4)
(, والنجم الوهاج 10/198(, والروضة )11/331(, وفتح العزيز )12/86انظر البيان ) (5)

(9/275.) 
(, والنجم الوهاج 10/198(, والروضة )11/331(, وفتح العزيز )12/86انظر البيان ) (6)

(9/275.) 
: ص) العرب كالم  من املنتخبانظر  .مكاّنا يف تستقر ال اليت اخلفيفةهي الدابة القصرية  (7)

 .(7/276(, ولسان العرب )1/549, ومجهرة اللغة )(193
 وال تقف, لكي به؛ افاه وضربت ابلّلجام, ليكإ هاجذبت ذاابللِّجام إ الدابَّة َكْبُحكَ :  حُ الَكبْ  (8)

انظر العني  .عنها رّده إذا كبحا  حاجته عن إاّيها. ويقال: كبحه كقرع . وهوجتري
 .(568/ 2) العرب ولسان ,(68/ 4) اللغة (, وهتذيب3/66)

 (.17/384انظر ّناية املطلب ) (9)
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. وتعجب الزركشي من إيراد (1)قاله اإلمام البلقيين ن, فَرحَمَْته أو عّضته فال ضمان.إنسا
 .(2)صيد احلرم, فإنّه ال خيرج عنهما, وهو مل يقل آدميا حىت يرد 

. هذا , فال ضمان"به نفس أو مالولو ابلت أو راثت بطريق, فتلف قوله: "
جزم به هنا. ويف الدايت بنّي أنّه احتمال, وأّن األصحاب على  (3)احتمال لإلمام

 . (5). وجزم الرافعي يف حمرمات اإلحرام ابلضمان(4)الضمان
مجاعة صّرحوا إبجياب الضمان يف بول الدابّة وروثها السائرة  وذكر اإلمام البلقيين

 (8)ا للشرحتبعً  (7)واعلم أنّه صحيح يف الروضة .(6)مع الراكب أو القائد أو السائق

الضماَن فيما إذا ربط الّدابة يف الطريق, فأتلفت شيئا, سواء كان الطريق ضيقا أو 
الواقفة أو روثها أنّه على اخلالف فيما لو واسعا. وقال: فيما إذا تلف شيء ببول الدابة 

. وقيل: يفّرق بني طريق واسع (9)أتلفت املوقوفة هناك شيئا. واملذهب أنّه ال ضمان
: املعتمد وجوب الضمان مطلقا كما أطلقه (11). وقال اإلمام البلقيين(10)وضّيق

                                                           

 (.3/278انظر حترير الفتاوى ) (1)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق الطالب ماجد العبديل )ص  (2)

680.) 

 (.17/387انظر ّناية املطلب ) (3)
 (.16/470انظر ّناية املطلب ) (4)
 (.11/332انظر فتح العزيز ) (5)
 (.3/279انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)
 (.10/198انظر الروضة ) (7)
 (.11/330انظر فتح العزيز ) (8)
 (.11/330(, وفتح العزيز )10/198انظر الروضة ) (9)
 (.7/205(, والتهذيب )13/166(, وحبر املذهب )12/372انظر احلاوي الكبري ) (10)
 (.3/279ر النقل عنه يف فتاوى التحرير )انظ (11)
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كه فال . وقال الزركشي: "احرتز بقوله "بطريق" عما لو وقع ذلك يف مل(1)الشافعي
. مث الضمان يف الطريق حمّله إذا مل يقصد املاّر. فلو (3)" (2)ضمان. نّص عليه يف املختصر
/أ[ فتلف به فال ضمان. قال ذلك الرافعي يف ابب 353قصد موضع الرش أو البول, ]

 . (4)موجب الدية
 

وحيرتز عما ال يعتاد كركض شديد يف وحل. فإن خالف ضمن ما توّلد قوله: "
لإلمام. بناه على ما قررّه من أنّه ال ضمان  (6)هذا جيب"قال اإلمام البلقيين:  (5)منه"

وعلى ". قال: "الضمانُ  (7)فيما يتلف ببول الدابّة وروثها. واّلذي يقتضيه قياس املذهب
فالركض الشديد إذا توّلد منه ما حيصل به التلف كاٍف يف  (8)مقتضى حبث اإلمام

. قال الزركشي: "ويف معىن الركض يف الوحل الركُض (9)"الضمان. وإن مل يكن يف وحل
بل أوىل. واحرتز ابلركض الشديد عن  (10)يف جمتمع الناس كما أشار إليه يف البسيط

 . (11)املشي املعتاد. فال يضمن ما حيدث منه"
                                                           

 (.7/158انظر األم ) (1)
 (.8/375انظر خمتصر للمزين ) (2)
 (.682انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق ماجد العبديل )ص  (3)

 (.11/332انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/41(, وّناية احملتاج )9/205(, وحتفة احملتاج )9/276انظر النجم الوهاج ) (5)

 ويف )ب(: )حبث( بدل )جيب(. (6)
 (.4/271(, ومغين احملتاج )4/172(, وأسىن املطالب )11/330انظر فتح العزيز ) (7)
 (.17/383انظر ّناية املطلب ) (8)

 (.3/280انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)

 (.2/931انظر البسيط للغزايل, كتاب موجبات الضمان ) (10)

 (.683انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الوالة, حتقيق ماجد العبديل )ص  (11)
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؛ نه"مِ ضَ  ,فسقط به ,من محل حطَبا على ظهره أو هبيمٍة َفَحكَّ بناءً و  قوله: "
ُيسَتثىن منه ما إذا بناه ". قال اإلمام البلقيين: (1)حلصول التلف بفعله ليال كان أو ّنارا

مائال على صورة مضرة ابملارّة فال ضمان؛ ألنّه مستحق اإلزالة. فلو بناه مستواي, مث مال 
 . (2)"عدم الضمانعلى صورة مضرّة ابملارّة فاألرجح فيه أيضا 

أي  ضمن إن كان زحام" ,فإن دخل سوقا, فتلف به نفس أو مالقوله: "
 . (3)مطلقا سواء كان صاحبه مستقبال أو مستدبرا لتعرضه مبا ال يعتاد

"فإن مل يكن ومتّزق ثوب فال إاّل ثوب أعمى ومستدبر البهيمة. فيجب 
. فإن كان صاحب الثوب يعين إذا مل يكن زحام ومتّزَق ثوب خبشبة تعّلقت به" تنبيهه

مستقبال للّدابة فال ضمان؛ ألّن التقصري منه إاّل أن يكون أعمى أو ميشي قّدام الّدابة. 
العادة. فإن تعّلقت اخلشبة بثوبه,  فيلزم صاحبها الضمان إذا مل يعلمها؛ ألنّه مقّصر يف

 . (4)فجذبه, وجَذبْته البهيمة, فعلى صاحبها نصف الضمان. وكان األوىل تثنية التنبيه
وإّّنا يْضَمنه إذا مل يقّصر صاحب املال, فإن قّصر أبن وضعه بطريق قوله: "

 صاحب املالصاحب الّدابة إّّنا يضمن إذا مل يقّصر يعين أّن  للّدابة فال" (5)أو عّرضه

                                                           

 (.2/206(, وفتح الوهاب )9/277(, والنجم الوهاج )10/199انظر الروضة ) (1)

 (.4/172طالب )(, وأسىن امل3/280انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)

(, والنجم الوهاج 10/199(, والروضة )11/332(, وفتح العزيز )7/438انظر التهذيب ) (3)
 (.9/206(, وحتفة احملتاج )9/277)

(, والنجم الوهاج 10/199(, والروضة )11/332(, وفتح العزيز )7/438انظر التهذيب ) (4)
 (.9/206(, وحتفة احملتاج )9/277)

 ويف )ج(: )وضعه( بدل )عّرضه(. (5)
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إذا مل يقّصر صاحب الّدابة  اإلهدارأّن موضع  (2)لكن قضية كالم املاوردي .(1)مبا ذكره
 . (5)الزركشي (4)إذا قّصرا مًعا ضمنه صاحبها ابلزايدة. قاله/ (3)أيضا. أّما/

مل يضمن صاحبها  فأتلفت زرعا أو غريه هناراوإن كانت الدابة وحدها قوله: "
, وما قضى أّن على أهل األموال حفظها ابلنهار ألّن النيب  (6)؛أو ليال ضمن"

. (7)داود والنسائي وابن ماجه ضامن على أهلها. رواه أبوأفسدت املواشي ابلليل فهو 
أراد ابألموال الزروع والبساتني. وقوله "فهو ضامن" أي مضمون كقوهلم سٌر كامٌت أي 
مكتوم. والفرق يف اخلرب مبين على ما يعتاد غالبا يف حفظ الزرع واملواشي. فلو جرت 

يال للرعي, وحيفظوّنا ّنارا أو العادة يف انحية ابلعكس. فكانوا يرسلون املواشي ل

                                                           

احملتاج  وّناية (،4/271احملتاج ) ومغين (،10/199(, والروضة )11/333انظر فتح العزيز ) (1)
(8 /39.) 

 (.7/405انظر احلاوي الكبري ) (2)
 /ب/أ(.435)( 3)

 /ج/ب(.195) (4)
 (.686)ص , كتاب الصيال انظر السراج الوهاج للزركشي, حتقيق ماجد العبديل (5)
 (.7/439(, والتهذيب )13/161(, وحبر املذهب )13/470انظر احلاوي الكبري )( 6)

(, والنسائي يف الكربى, ابب 3570أبوداود يف سننه, ابب املواشي تفسد زرع, برقم ) اخرجه (7)
يف سننه, ابب  (, وابن ماجه5753تضمني أهل املاشية ما أفسدت مواشيهم ابلليل, برقم )

( كلهم من 2303(, واحلاكم يف املستدرك, برقم )2332فسدت املواشي, برقم )احلكم فيما أ
 صحيح حديث طرق عن الرباء بن عازب, فذكره. وقال احلاكم بعد ذكر احلديث: هذا

 بن حرام عن الزهري، عن: قال معمرا فإن واألوزاعي، معمر بني فيه خالف على اإلسناد
 (.5/362األلباين يف اإلرواء )أبيه". انتهى. وصّححه  حميصة، عن
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أّن احلكم ينعكس فيضمن صاحب البهيمة ما أتلفته  (1)حيفظون الزرع ليال. فاألصح
وموضع التفصيل أيضا ما إذا أرسلها يف  .ابلنهار دون الليل اتباعا ملعىن اخلرب وللعادة

الصحراء. فإن أرسلها يف البلد فأتلفت شيئا ضمنه ليال وّنارا على األصح؛ ألّن الدابّة 
 . (2)يف البلد تُراَقب وال تُرَسل وحدها

إاّل أن ال يُفرِّط يف ربطها أو حضر صاحب الزرع, وهتاون يف دفعها. قوله: "
استثىن املصنف من  له ابٌب ترََكه مفتوحا يف األصّح" وكذا إن كان الزرع يف ََمُوط

ما إذا ربطها ليال, واحتاط على املعتاد,  :األوىل مسائل: ضمان ما تتلفه البهيمة ليال
. (3), فال ضمان عليه؛ إذ ال تقصري منهففتح الباب ِلّص أو اّندم , فخرجت ليال

فهو  إذا قّصر وحضر صاحب الزرع وأمكنه دفع البهيمة فلم يفعل حىت أتلفت :الثانية
إذا كان الزرع يف حَمُوٍط له ابٌب أو  :. الثالثة(4)املضّيع له, فال ضمان على الصحيح

 فال ضمان على األصّح, وإن أتلفت ابلليل؛ ألنّ  للبستان ابب مغلق, فرتكه مفتوحا,
ملصنف يقتضي عدم . وتعبري ا(5)بفتح الباب التقصري من صاحب الزرع والبستانِ 

                                                           

(, وفتح العزيز 7/439واألصح كما ذكر. وقيل: ال ينعكس احلكم. انظر التهذيب )( 1)
 (.10/196(, والروضة )11/328)

واألصح كم ذكر. وقيل: إن االرسال يف البلد كاإلرسال يف الصحراء. انظر التهذيب ( 2)
 (.9/207(, وحتفة احملتاج )10/197(, والروضة )11/329(, وفتح العزيز )4/556)

(, والروضة 11/329(, وفتح العزيز )7/439وهو الصحيح من املذهب. انظر التهذيب ) (3)
(10/196.) 

والصحيح كما ذكر. وقيل ابلفرق بني ربطه إبذن اإلمام أو بغريه. انظر حبر املذهب ( 4)
 (.10/197(, والروضة )11/330(, وفتح العزيز )12/87(, والبيان )13/166)

(, وفتح العزيز 7/439وهو األصح. وهناك وجه آخر بوجوب الضمان. انظر التهذيب )( 5)
 (.4/273(, ومغين احملتاج )10/196(, والروضة )11/329)
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. ويف الثانية يف (1)وليس كذلك. فاخلالف يف األوىل يف البيان ,نياخلالف يف األولي
 .(2)الروضة وأصلها

ضمان ما تتلفه ّنارا ما إذا كانت املراعي متوسطة يف  (3)فرع: ُيسَتثىن من عدم
كانت البهائم ترعى يف حرمي السواقي, وال يعتاد إرساهلا بال راع, فإن أرسلها   (4)املزارع أو

 . (5)فمقّصر ضامن ملا أفسدته. وإن كان ابلّنهار على املذهب
وقال اإلمام البلقيين: األصح ما أطلقه الشافعي ومعظم األصحاب من عدم 

وما إذا ربطها يف  .(6)الضمان ّنارا من غري نظر إىل أّن ذلك يف وسط املزارع أم ال
الطريق على اببه أو غريه, فيلزمه الضمان مطلقا. ولو كان الطريق واسعا على الصحيح 

 .(8)؛ ألّن االرتفاق يف الطريق إّّنا جيوز بشرط سالمة العاقبة(7)املنصوص
فرع: ُيسَتثىن من الّدواب احلماُم وغريه من الطري فال ضمان إبتالفها مطلقا؛ ألّن 

 .(1)ه يف الروضة وأصلها عن ابن الصباغ. حكا(9)إرساهلاالعادة 

                                                           

 (.12/85انظر البيان )( 1)

 (.10/196(, والروضة )11/329انظر فتح العزيز ) (2)

 كلمة )عدم( ساقطة من )ب(.  (3)
 ل )أو(.ويف )ج(: )و( بد (4)
(, 10/196(, والروضة )11/329(, وفتح العزيز )12/84وهو املذهب. انظر البيان )( 5)

 (.5/545ومغين احملتاج )

 (.3/281انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 .(6/161األم )انظر ( 7)

فتح العزيز  انظروالصحيح كما ذكر املصنف. وقيل: ال يضمن, إن كان الطريق واسعا. ( 8)
 .(2/219(, وأسىن املطالب )16/36(, وكفاية النبيه )10/197(, والروضة )11/230)

(, 4/171(, وأسىن املطالب )9/280(, والنجم الوهاج )13/163انظر حبر املذهب )( 9)
 (.5/545ومغين احملتاج )



 كتاب الصيال وضمان الوالة                المشرع الروي شرح منهاج النووي

 

 
233 

مل يضمن. وإن تبعها بعد  ,فرع: إذا نّفرها من زرعه, فخرجت إىل زرع اجلار
. فلو كانت مزرعته حمفوفة ابملزارع (3)يف زرع الغري ضمن (2)اخلروج من زرعه حىت أوقعها

 . (4)غريه, بل يصرب ويغرم صاحبهامل جيز له إخراجها؛ ألنّه ال جيوز أن يقي ماله مبال 
"ضمن أي وأُرسلت  "إن ُعهد ذلك منها ,هّرة تُتِلف طريا أو طعاماو قوله: "

؛ ألّن مثل هذه ينبغي أن يربط ويكّف شّرها. وكذا مالكها يف األصّح ليال وهنارا"
ابلتعدي. والثاين: ال ضمان, سواء أتلفت ليال أو ّنارا؛ ألّن احلكم يف كل حيوان يولع 

فقبلت يف الدفع فال ضمان. قال  (6). فلو قصدت احلمام وحنوه/(5)العادة أّّنا ال تربط
قَتل يف حال سكوّنا على ذا إابحة للقتل بل للقتال. وال تُ وليس ه"يف التحرير: 

 . (7)"األصحّ 

                                                           

 (.10/197(, والروضة )11/330انظر فتح العزيز )( 1)

 دل )أوقعها(.ويف )ج(: )أوقفها( ب (2)
(, وكفاية 9/280(, والنجم الوهاج )16/40(, وكفاية النبيه )17/387انظر ّناية املطلب )( 3)

 (.491األخيار )ص 

(, وكفاية 9/280(, والنجم الوهاج )16/40(, وكفاية النبيه )17/387انظر ّناية املطلب )( 4)
 (.491األخيار )ص 

(, والتهذيب 6/538(, والوسيط )17/384طلب )األصح كما قال املصنف. انظر ّناية امل( 5)
 (.8/44(, وّناية احملتاج )10/200(, والروضة )11/333(, وفتح العزيز )7/439)

 /ج/أ(.196) (6)
 (.3/283انظر حترير الفتاوى )( 7)
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أي وإن مل يعهد منها ذلك فاألصّح أنّه ال ضمان؛  وإاّل فال يف األصّح"قوله: "
 (2)كما سبق (1)لليل والنهار ألّن العادة حفظ الطعام عنها, ال ربطها. والثاين يفّرق بني ا

 وهللا أعلم. يف البهيمة.

                                                           

(, وفتح 6/539(, والوسيط )17/385واألصح كما قال املصنف. انظر ّناية املطلب )( 1)
 (.9/281(, والنجم الوهاج )10/200والروضة )(, 11/334العزيز )

أي عند قوله: "وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غريه ّنارا مل يضمن صاحبها أو ليال  (2)

 ."ضمن
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 (1) الِسَي كتاب 
يف  وأحكامه. وذلك مأخوذ من سري رسول هللا  (2) اجلهاداملراد الكالم يف 

 غزواته. فلذلك ترمجه ابلسري.
؛ لقوله تعاىل: "فرض كفاية يف عهد رسول هللا  اجلهادكان قوله: "

(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ
اآلية. َوَعَد القاعدين   

. وهذا هو منصوص (4)سىن. ولو كانوا اتركني للفرض َلما كان يعدهم ابجلميلْلح ابِ 
. وقيل: عني؛ (6)مل يغز غزاة إّّل ختّلف عنه فيها خلق . واحتّج أبن النيب (5)الشافعي

. والقائلون به قالوا من مل خيرج (7)چگ  گ  گ  ڳ  ڳچ لقوله تعاىل: 
 . (8)اجلهاد/ب[ كان حيرس املدينة. وحراستها نوع من 353]

                                                           

, (79 ص) الطلبة (, وطلبة2/291انظر الصحاح ) مجع سرية مبعىن الطريقة والسنة. الِسرَي  (1)
 (.2/268والنظم املستعذب )

 وأما يف املعىن اخلاص هو بذل واجملهود لنصرة اإلسالم. الوحسعِ  بذل يف املعىن العام هو اجلهاد (2)
/ 2) والقتال إلعالء كلمة هللا. انظر الصحاح العدو مقابلة يف املشقة وحتمل الطاقةو  اجلهد
 .(79 ص) الطلبة (, وطلبة201, وحلية الفقهاء )ص (461

 .95سورة النساء:  (3)
(, 11/344(, وفتح العزيز )12/99(, والبيان )7/446وهو األصح. انظر التهذيب ) (4)

 (.16/343(, وكفاية النبيه )10/208والروضة )
 (.4/176انظر األم ) (5)
(, 3951انظر على سبيل املثال حديَث كعب بن مالك يف البخاري, ابب قصة بدر, برقم ) (6)

 (.2962وختلفح عثمان عن غزوة بدر برقم )
 .39سورة التوبة:  (7)
(, 3/265(, واملهذب )372(, واللباب )ص 8/377(, وخمتصر املزين )4/176انظر األم ) (8)

 (.7/6(, والوسيط )17/391وهناية املطلب )
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القاضي  (2)أّن ذلك كان يف حال قّلة املسلمني. وكالم/ (1)(واب الصحيحاجلو )
(3)حسني واملاوردي

كان يف تلك الال,   (5)أّن القول ابلتعني يوهموغريهم  (4)والروايين 
: كان فرض عني يف حق األنصار, (6) السهيليوقال  .سخ بعد وفاته وإّّل لزم الن

صار بعدها  (8)كان قبل اهلجرة ممنوعا, ]مث[  اجلهاد. واعلم أّن (7)وكفاية يف حق غريهم
مباحا, مث أمر بقتال من قاتله, مث أبيح اّلبتداء به يف غري األشهر الرم, مث أمر به 

                                                           

 والصواب ما أثبته؛ ألنه موصوف وصفة. .ويف النسخ الثالثة: )وجواب الصحيح( (1)
 /ب/ب(.435)( 2)

 (.14/111انظر الاوي الكبري ) (3)
 (.13/206انظر حبر املذهب ) (4)
 ويف )ج(: )التعيني( بدل )التعني(. (5)
وكان  الشافعي. السن أبو الطوسي السهيلي القاسم أبو حامد بن حممد بن أمحد بن هو علي (6)

وقال  عجزهم". وبيان املعتزلة على اجلدل" و"الرد "أدب وله كتاب. القرآن خبلق يقول ّل
 وهللا بيسري فبعدها بيسري قبلها يكن مل إن األربعمائة حدود يف أنه السبكي: "وأحسب

 السياق كتاب  من واملنتخب(, 243-242/ 41) عساكر ّلبن دمشق انظر اتريخ .أعلم"
 .(246/ 5) للسبكي الكربى الشافعية وطبقات(, 425ص)

 (.9/212(, وحتفة احملتاج )9/287انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (7)
 حرف )مث( ساقطة من )أ(, واملثبت من )ب( و )ج(. (8)
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: فرضحهح العام نزل يف سورة براءة سنة (2)القاضي عياض. وقال (1)مطلقا. قاله يف التحرير
 . (3)مثان بعد الفتح
أحدمها يكونون يف بالدهم, ففْرُض كفاية  وأّما بعده فللكفار حاالنقوله: "

؛ ألنّه لو فرض على األعيان إذا فعله من فيهم كفاية سقط احلرج عن الباقني"
واملكاسب. فإن امتنع اجلميع منه أمثوا, لكن هل يعّم اجلميع أو  (4)املعايشلتعطّلت 

أنّه أيمث كل من ّل عذر له من  (6)من زوائده . صّحح(5)خيتص ابّلذي ندبوا إليه؟ وجهان
ن اإلمامح الثغوَر جبماعة الكفاية بشيئني: أحدمها أن َيشح األعذار اآلتية. وحتصل

يكافئون من إبزائهم من الكفار. فيسقط بذلك الفرضح عمن خلفهم. فإن ضعفوا وجب 
غازاي  (7)دار الكفرعلى كّل َمْن وراَئهم من املسلمني أن ميّدوهم. والثاين: أن يدخل 

بنفسه أو يبعث جيشا, ويؤّمر عليهم من يصلح لذلك. وأقّله مرة يف كّل سنة. فإن زاد 

                                                           

 (.3/284انظر حترير الفتاوى ) (1)
 اإلملاع"من مصنفاته: . املالكي الفضل أبو القاضي اليحصيب عياض بن موسى بن هو عياض (2)

 عن مغّراب مبرّاكش وتوىف. "وشرح صحيح مسلم" "السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إىل
(, 364/ 2) الرواة نباهوإ(, 437 ص) امللتمس بغية انظر. هـــ544 سنة وسط قرطبة

 .(68-67/ 4) الفاظ وتذكرة(, 485-483/ 3) األعيان ووفيات
 (.107انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب السري, حتقيق الطالب أمحد عبيد )ص  (3)
 ويف )ج(: )املعاش( بدل )معايش(. (4)
(, 11/345(, وفتح العزيز )13/206(, وحبر املذهب )14/143انظر الاوي الكبري ) (5)

 (.10/208والروضة )
 (.10/208انظر الروضة ) (6)
 ار( بدل )دار الكفر(.ويف )ج(: )دار الكف (7)
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من الكفار. فإن كان  (2) دار اإلسالمبقتال من يلي  . ويحسَتحب أن يحبدأ(1)فهو أفضل
إّّل لضرورة كضعف  (3)اخلوف يف األبعد أكثر بدء هبم. وّل جيوز إخالء َسنٍة عن جهادٍ 

 . (4)املسلمني وكثرة الكّفار أو جدب بالدهم وفقرهم
 يف الدين" ّج وحّل املشكالتجمن فروض الكفاية القياُم إبقامة احلو  قوله: "

أي كما جيب إقامة الجة القهرية ابلسيف جيب أن يكون يف املسلمني من يقيم 
ر الحَجَج عن إثبات الصانع وما جيب له من الصفات وما يستحيل الرباهني, ويحظهِ 

عليه, ويدفع الشبهات. واعلم أّن فروض الكفاايت أمور كلية تتعلق هبا مصاحل دينية أو 
وية ّل ينتظم األمر إّّل حبصوهلا. فيطلب الشارع حتصيلها, وّل يطلب كل فرٍد فرٍد دني

 . (5)خبالف فرض العني. فإّن كّل واحد مكّلف بتحصيله
أي  "وبعلوم الشرع كتفسي وحديث والفروع حبيث يصلح للقضاءقوله: "

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ؛ لقوله تعاىل: (6)والفتوى

                                                           

(, 289-9/288(, والنجم الوهاج )10/208(, والروضة )11/345انظر فتح العزيز ) (1)
 (.2/208(, وفتح الوهاب )4/176وأسىن املطالب )

, وكشف (451 ص) الكليات . انظراملسلمني إمام حكم فيه جيري ما هو: اإلسالم دار (2)
 .(1/779)اصطالحات الفنون 

 ( بدل )جهاد(.ويف )ب(: )اجلهاد (3)
(, 289-9/288(, والنجم الوهاج )10/208(, والروضة )11/345انظر فتح العزيز ) (4)

 (.2/208(, وفتح الوهاب )4/176وأسىن املطالب )
(, وحتفة احملتاج 9/290(, والنجم الوهاج )6/9(, ومغين احملتاج )10/217انظر الروضة ) (5)

 (.8/46(, وهناية احملتاج )9/213)
(, وفتح 9/291(, والنجم الوهاج )10/223(, والروضة )11/368انظر فتح العزيز ) (6)

 (.6/9(, ومغين احملتاج )2/208الوهاب )
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. (2)طلب العلم فريضة على كل مسلماآلية. وروى ابن ماجه حديث:  (1)چۈئ  ېئ 
 . وّل يكفي أن يكون يف اإلقليم(4)يبلغ هبا رتبة السن (3)قال الافظ املّزي: له طرق/

مفٍت واحٍد لِعحسِر مراجعته على الناس. ويعترب فيه أن ّل يزيد ما بني كّل فقيهني على 
ر يف مذهب بعض اجملتهدين يفيت (5)مسافة القصر . وّل خيتص اإلفتاء ابجملتهد بل املتبحِّ

. أّما ما حيتاج إليه إلقامة مفروضات الدين كالوضوء والصالة (6)أيضا على الصحيح
فتعّلمه متعنّي على كّل فرد؛ ألّن من ّل يعلم أركان الصالة وشروطها ّل  والصيام وغريها,

هبا  (7)ميكنه إقامتها. وإّّنا يتعنّي بعلم الظاهر منها دون الدقائق. واملسائل اّليت ّل تعمّ 
البلوى. وإن كان له ماٌل زكوي يعَلم ظواهر أحكام الزكاة, ومن يبيع ويشرتي يتعنّي عليه 

. (1)(8)معرفة أحكام التجارة. وكذا ما حيتاج إليه صاحب كّل حرفة يتعنّي عليه تعّلمه

                                                           

 .122سورة التوبة:  (1)
(, والطرباين يف األوسط, ابب من 224ابن ماجه يف سننه, ابب فضل العلماء, برقم ) اخرجه (2)

(, والبيهقي يف شعب اإلميان, ابب شح املرء بدينه, برقم 2462امسه ابراهيم, برقم )
 ص)ابن ماجه صحيح  يف . وصّححه األلباين( كلهم من حديث أنس 1545)

3913.) 
 /ج/ب(.196) (3)
 .(127/ 24) الرجال للمزي أمساء يف الكمال هتذيبانظر  (4)
(, 10/138(, والنجم الوهاج )10/223(, والروضة )369-11/368انظر فتح العزيز ) (5)

 (.9/215(, وحتفة احملتاج )5/117والغرر البهية )
(, 10/138(, والنجم الوهاج )10/223(, والروضة )369-11/368انظر فتح العزيز ) (6)

 (.9/215(, وحتفة احملتاج )5/117ة )والغرر البهي
 ويف )ج(: )ّل تعلم( بدل )ّل تعّم(. (7)
 ويف )ب(: )بعلمه( بدل )تعّلمه(. (8)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
239 

وقوله "والفروع" إن كان معطوفا على تفسري اقتضى أن يكون بقي من علوم الشرع 
يس كذلك. وإن كان معطوفا على علوم الشرع اقتضى أّن الفروع شيء مل يذكره, ول

 . (2)ليست منها, وليس كذلك. قاله البلقيين
أي ومن فروض الكفاية األمر  "واألمِر ابملعروف والنهي عن املنكرقوله: "

حاديث. منها قوله تعاىل: لآلايت واأل (3)بواجبات الشرع والنهي عن حمرماته ابإلمجاع
ڻ    ڻں  ں  ڻ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ ُّ

إّن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك : . وقوله (4)چڻ  ۀ
 .(5)داود والرتمذي بسند صحيح . رواه أبوأن يعّمهم هللا بعقابه

                                                           

(, والنجم الوهاج 223-10/222(, والروضة )369-11/368انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/215(, وحتفة احملتاج )5/117(, والغرر البهية )10/138)

 (.3/285رير الفتاوى )انظر النقل عنه يف حت (2)
(, وفتح 28/162) تيمية ابن فتاوى (, وجمموع176 )ص حزم ّلبن اإلمجاع مراتب انظر (3)

 (.9/293(, والنجم الوهاج )10/218(, والروضة )12/409العزيز )
 .104سورة آل عمران:  (4)
(, والرتمذي يف سننه, ابب ومن 4338أبوداود يف سننه, ابب األمر والنهي, برقم ) اخرجه (5)

 إذا والظلم املنكر أبن البيان (, وابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر3057سورة املائدة, برقم )
( كلهم من طرق 304هبما, برقم ) إايهم العقوبة عموم حذر تغيريمها علم من على كان  ظهرا

الصديق، فذكره. وقال  بكر أيب عن حازم، أيب بن قيس عن خالد، أيب بن عن إمساعيل
الرتمذي بعد ذكر الديث: "هذا حديث حسن صحيح". وصّححه األلباين يف صحيح 

 (.2/578الرتغيب والرتهيب )
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. قال املصنف: (1)فإن نصب لذلك رجل يعني عليه حبكم الوّلية وهو احملتسب
وّل يسقط عن املكّلف؛ لكونه يظّن أنّه ّل يفيد أو يعلم ابلعادة أنّه ّل يؤثر كالمه, بل 

 الواجب عليه أن يقبل جيب عليه األمر والنهي؛ فإّن الذكرى تنفع املؤمنني. وليس 
على السقوط. قال: ولو  (5)وغريه اإلمجاعَ  (4)عن الشامل (3)مام"لكن نقل اإل .(2)نهم

. وّل يحنَكر إّّل ما أمجع على (6)استوى األمران فاألصّح الوجوب" حكاه الزركشي
حترميه كاجملمع عليه على الصحيح يف أصل الروضة يف  (7)إنكاره. وما يرى الفاعل

. وّل يسقط األمر ابملعروف والنهي عن املنكر إّّل أبن خياف منه على نفسه (8)الوليمة
 . (10)أو خياف على غريه مفسدًة أعظم من مفسدة املنَكر الواقع (9)أو ماله/

يعين إّن قصد الكعبة يف كل سنة  (11)"وإحياِء الكعبة كّل سنة ابلزايرةقوله: "
 . (2). والتعبري ابلزايرة تَِبع فيه احملّرر(1)ابلج فرضح كفاية لعموم اآلية

                                                           

(, وأسىن 9/294(, والنجم الوهاج )10/218(, والروضة )11/352انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/215احملتاج )(, وحتفة 4/180املطالب )

 (.10/219انظر الروضة ) (2)
 (.125انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد العبيد )ص  (3)
 (.9/294انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (4)
 (.10/219انظر الروضة ) (5)
 (.125د العبيد )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق الطالب أمح (6)
 ويف )ب(: )من الفاعل( أي بزايدة "ِمن". (7)
(, وحتفة 4/180(, وأسىن املطالب )9/295(, والنجم الوهاج )10/219انظر الروضة )( 8)

 (.2/159احملتاج )

 /ب/أ(.436)( 9)

 (.2/208(, وفتح الوهاب )9/294(, والنجم الوهاج )10/221انظر الروضة )( 10)

 (.10/221(, والروضة )11/352(, وفتح العزيز )7/6انظر الوسيط ) (11)
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. وقال املصنف: ّل حيصل (3)"ينبغي أن تكون العمرة كالجّ "وقال الرافعي: 
املقصود األعظم ببناء البيت الج. فكان ". وقال اإلمام البلقيين: (4)املقصود بذلك

انتهى. وميكن أن يقال:  (6)"به خبالف العمرة واّلعتكاف والصالة والطواف (5)إحياؤه
إن أراد الرافعي أّن القصد ابلعمرة كاٍف عن إقامة شعار الّج, فما قاله املصنف 

. وإن أراد أنّه يقام شعار القصد ابلعمرة يف غري زمن الّج, فهي زايدة يف (7)َأْوَجهح 
 اإلحياء. 

ودفع ضرر املسلمني ككسوة عار وإطعام جائع إذا مل يندفع بزكاة قوله: "
. ويف وجوب (8)يعين أّن ذلك فرض كفاية يف حّق أصحاب الثروة والقدرة "وبيت مال

. "فالتقييد (9)أ[ من تلزمه النفقة وجهان/354الزايدة إىل متام الكفاية اّليت يقوم هبا ]

                                                           

 .196سورة البقرة:  (1)

 (.446انظر احملرر )ص( 2)

 (.11/353انظر فتح العزيز )( 3)

 (.10/221انظر الروضة )( 4)

 ويف )ب(: )وإحياؤه( بزايدة الواو. (5)
 (.3/286انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 (.9/220حتفة احملتاج )انظر ( 7)

(, والنجم 16/522(, وكفاية النبيه )10/221(, والروضة )11/354انظر فتح العزيز ) (8)
 (.9/296الوهاج )

 انظر الوجهني بدون ترجيح يف املصادر السابقة. (9)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
242 

ابملسلمني يقتضي أّن أهل الذمة ّل جيب دفع ضررهم بل يندب, لكن صّحح الرافعي 
 ".(2), وجزم به يف ابب األطعمة(1)يف اجلنائز الوجوبَ 

وجوب دفع الضرر, وإن مل يبق لنفسه  (4). وظاهر كالمه/(3)حكاه الزركشي
أنّه جيب على  (6) )ابلغياث(املسّمى  (5)شيئا, لكن نقل املصنف عن كتاب إمام الرمني

املوسر املواساَة مبا زاد على كفاية سنة. ومقتضاه أنّه ّل يتوجه فرض الكفاية ملواساة 
كفاية سنة. قال اإلمام البلقيين: وهذا ّل يقوله   (7)احملتاج على من ليس معه زايدة على

 . (8)أحٌد بل يتوجه إليه الفرض يف سّد خّلة احملتاج من غري اعتبار كفاية سنة
 چڑ  ڑ  کچ لقوله تعاىل:  (9)؛"وحتّمل الشهادة وأداؤهاقوله: "

(10) .
 ء هللا تعاىل. إن شا ,الشهاداتلتحّمل واألداء يف وسيأيت تفصيل ا

منه  ء وما ّل بدّ كالبيع والشرا  (2)أي "(1)واحلَِْرُف والصنائع وما تتم به املعايش"
لق منها أمثوا. حىت لو امتنع اخل والكنس, كّل ذلك من فروض الكفاية منه حىت الجامة

                                                           

 (.2/421انظر فتح العزيز ) (1)
 (.12/165انظر فتح العزيز ) (2)
 (.130-129انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد العبيد )ص  (3)
 /ج/أ(.197) (4)
 .(235غياث األمم للجويين )ص انظر  (5)
وهو كتاب غياث األمم يف التياث الظلم املسمى ابلغياثي  وهو الصواب. ويف )ج(: )ابلغياث( (6)

 لغياثين.لإلمام اجلويين, مطبوع. بينما يف )أ(, و)ب(: اب
 ويف )ج(: )عن( بدل )على(. (7)
 (.3/286انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
(, 11/354(, وفتح العزيز )3/435(, واملهّذب )269انظر التنبيه يف الفقه الشافعي )ص  (9)

 (.19/81(, وكفاية النبيه )10/222والروضة )
 .2سورة الطالق:  (10)
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ف يقتضى تغايرمها. رَ . وعطف الصنائع على الِْ (3)أنفسهمهالك وكانوا ساعني يف 
 . (4)وصاحب الّصحاح فّسر الصناعة ابلرفة

 . (5)"وكان الصناعة تستدعي عمال, والرف أعّم من ذلك"قال الزركشى: 
ی  جئ  حئ         چ   لقوله تعاىل: "وجواب سالم على مجاعة"قوله 

على مجاعة فالّرد يف حّقهم  (7). فإذا سّلم(6) چ خبيئ  جب   حبمئ   ىئ  
فرض كفاية. فإن رّد واحد سقط الفرض عن الباقني. وإن رّد اجلميع كانوا مؤّدين 

 . (8)للفرض. سوآء رّدوا معا أو متعاقبني. فإن امتنعوا كّلهم أمثوا
وإّّنا جيب الّرد واحرتز ابجلماعة عن السالم على الواحد. فإّن الّرد فرض عني. 

. فال جيب الّرد على اجملنون والسكران  (9)إذا كان املبتدئ مسلما خبالف الّذمي عاقال
 . (10)كما قاله يف شرح املهّذب

 

                                                           

 ويف )ج(: )املعاش( بدل )املعايش(. (1)
 كلمة )أي( ساقطة من )ج(.  (2)
(, وحتفة 4/181(, وأسىن املطالب )10/222(, والروضة )11/354انظر فتح العزيز ) (3)

 (.6/13(, ومغين احملتاج )9/222احملتاج )
 (.4/1343انظر الصحاح ) (4)
 (.134د العبيد )ص , كتاب السري, حتقيق امحللزركشي انظر السراج الوهاج (5)
 .86سورة النساء:  (6)
 كلمة )سّلم( ساقطة من )ج(.  (7)
(, والنجم 3/438(, وكفاية النبيه )10/228(, والروضة )11/370انظر فتح العزيز ) (8)

 (.9/226(, وحتفة احملتاج )9/298الوهاج )
 انظر املصادر السابقة. (9)
 (.4/604انظر اجملموع ) (10)
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. وإّّنا جيب إذا (2)قاله يف اإلحياء .(1)سّلم مميز وجب الّرد على الصحيح ولو

 مسع اّلبتداء. وّل يسقط فرض الّرد إّّل بسماع املسلم. 
. (5)واألخبار (4)لآلايت (3)أي ابتداء السالم سّنة مؤّكدة وُيَسّن ابتداؤه"قوله: "

شابة  (6)فإن سّلم على واحد وجب عليه الّرد إّّل أن يكون املسلم أو املسلم عليه أنثى
واآلخر رجال, وّل زوجية بينهما وّل حَمرمية وّل رّق, فال جيب الّرد. فإن سّلم الرجل مل 
جيز هلا الّرد. وإن سّلمت هي كره له الّرد. وكذا ّل جيب الّرد على الفاسق إذا كان يف 

                                                           

(, ومغين احملتاج 9/223(, وحتفة احملتاج )9/298وقيل: ّل جيب الرد. انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/51(, وهناية احملتاج )1/595(, وفتح املعني )6/14)

 (.270-2/269انظر إحياء علوم الدين ) (2)
(, وأسىن 9/300) الوهاج (, والنجم4/594واجملموع ) (،11/370) انظر فتح العزيز (3)

 (.2/209(, وفتح الوهاب )4/182الب )املط
 .61, 27, وسورة النور:86انظر سورة النساء:  (4)
 كتاب  داود, أيب (, وسنن54انظر صحيح مسلم, ابب بيان أنّه ّل يدخل اجلنة اّل املؤمنون ) (5)

 عن العلم وسنن الرتمذي, كتاب ،5197 برقم ابلسالم, بدأ من فضل يف ابب األدب,
 من كلهم  اخرجه .(2694) برقم ابلسالم, يبدأ الذي فضل يف جاء ما هللا, ابب رسوله

 أمامة. أيب حديث
 كلمة )أنثى( ساقطة من )ب(.  (6)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
245 

. ويكون ابتداء السالم أيضا سّنة على الكفاية حىت إذا لقي مجاعٌة مجاعًة, (1)تركه زجر
 .(2)ّلم أحدهم على اآلخرين كفى ذلك يف إقامة أصل السُّنةفس

يعين أّن  ال على قاضي حاجٍة وآكٍل ويف محّاٍم, وال جواب عليهم"قوله: " 
, ويحسَتحب لآلكل (3)املذكورين ّل يحسَتحّب السالم عليهم. ويحكَره الّرد لقاضي الاجة

الاجة إن مل يكن داخال يف مسّماه, ومن يف الّمام, وّل جيب عليهم. واجملامع كقاضي 
ملن الّلقمة يف فيه, وجزم  (6). واآلكل خّصه اإلمام(5)الردّ  (4)ّل يسّلم عليه. ويحكَره هلما

 .(8). والّمام خّصه اإلمام البلقيين بغري موضع الثياب(7)به يف األذكار
أمث كلُّ من علم به, وقدر على القيام به. وكذا من مل  فرع: إذا تعّطل فرض كفاية

يعلم, وكان قريبا من املوضع, فإنّه أيمث برتك البحث. وقد يبلغ التعّطل مبلغا ينتهي خربه 
مزيٌّة على  فرض الكفايةيهم السعي يف التدارك. وللقائم بإىل سائر البالد. فيجب عل

 . (1)لرج عن نفسه وعن املسلمنيبفرض العني من حيث أنّه أسقط ا (9))القائم(

                                                           

(, ومغين 9/229(, وحتفة احملتاج )2/208(, وفتح الوهاب )2/404انظر حبر املذهب ) (1)
 (.6/14احملتاج )

(, النجم الوهاج 3/438النبيه )(, وكفاية 10/226(, والروضة )11/371انظر فتح العزيز ) (2)
(9/300.) 

 فيه الفراغ؟ بعد اجلواب يستحقُّ  هل حاجته, يـَْقِضي َمنْ  على سلَّمَ  وقال الرافعي: وَمنْ  (3)
 .(376/ 11) فتح العزيز انظر .وجهان

 ويف )ج(: )له( بدل )هلما(. (4)
 (.3/436)(, وكفاية النبيه 10/232(, والروضة )11/370انظر فتح العزيز ) (5)
 (.17/421انظر هناية املطلب ) (6)
 (.251انظر األذكار للنووي )ص  (7)
 (.3/289انظر حترير الفتاوى ) (8)
 ويف )أ(: )القيام(. والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(. (9)
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وال جهاد على صيّب وجمنون وامرأة ومريض وذي عرج بنّي وأقطع قوله: "
 چک  ک  گ چ . قال تعاىل:"وأشّل وعبٍد وعادم ُأهبِة قتالٍ 

. (3)اآلية/ (2)
. ويف الديث: (4)قيل: هم الصبيان لضعف أيديهم. وقيل: هم اجملانني لضعف عقوهلم

. وإطالق املؤمنني ّل (7) چڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ. وقال تعاىل: (6)عن ثالث (5)رحفع القلم/
. واخلنثى  (9)جهادكّن الجُّ : . وقال (8)يدخل فيه النسآء عند الشافعي إّّل بدليل

 كاملرأة. 
اآلية؛ ألّن سورة  (11) چڦ   ڦ  ڄ     ڄچ لقوله تعاىل: (10)وّل جهاد على األعمى

وعلى ضعيف البصر  (2). وجيب على األعور واألعشى(1)اتفاقا اجلهادالفتح نزلت يف 

                                                           

 (.4/182(, وأسىن املطالب )9/288(, والنجم الوهاج )10/226انظر الروضة ) (1)
 .91سورة التوبة:  (2)
 /ب/ب(.436)( 3)

(, والتهذيب 14/115والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر الاوي الكبري ) (4)
(, وحتفة احملتاج 9/305(, والنجم الوهاج )16/360(, وكفاية النبيه )7/449-450)
(9/321.) 

 /ج/ب(.197) (5)
 ويف )ج(: )ثالثة( بدل )ثالث(. (6)
 .65سورة األنفال:  (7)
 (.500(, وكفاية األخيار )ص 17/359(, وكفاية النبيه )14/115ي الكبري )انظر الاو  (8)
 (.2875البخاري يف صححيه, ابب جهاد النساء, برقم ) اخرجه (9)
(, ومغين 9/231(, وحتفة احملتاج )11/356(, وفتح العزيز )3/267انظر املهذب ) (10)

 (.8/55(, وهناية احملتاج )6/19احملتاج )
 .17سورة الفتح:  (11)
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وعلى أعرج يقدر على املشي والركوب معا. فإن قدر على أحدمها مل يلزمه. واملرض 
املسقط للوجوب ما مينعه من القتال والركوب. وجيب على املريض مرضا يسريا كالمى 

اإلمام  ه. وقوله "وأقطع" أي اليد بكماهلا أو معظم أصابعها. قال(3)اخلفيفة وحنوها
وّل جيب على من قطع له أربعة أصابع من يٍد, وإصبٌع من يد كمقطوع  .(4)البلقيين

اليد؛ لفقد معظم أصابع يد واحدة. وجيب على من فقد أصابع الرِجلني إذا أمكنه 
أصابع الرِجل مْنزلة أصابع اليد هنا  (6)عرج بنّي. قال: ونّزل املاوردي (5)املشي من غري

. وقوله "وأشّل" أي أشّل (8)ما قّدمناه (7) املراوزة ويف الكفارة. والصحيح اجملزوم به عند
اليد أو أشّل معظم أصابعها. وّل جيب على العبد, وإن أمره سيده؛ ألّن القتال ليس من 

ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    چ اّلستخدام املستحق للسيد, وهو داخل يف قوله تعاىل:

 .(3) (2)اجلوهريقاله  عحّدهتا. . وأحهبة الرب(1)اآلية (9)  چڱ  ڱ  ڱ 

                                                           

(, وكفاية النبيه 19/271(, واجملموع )3/268املهذب )و  (,6/78تفسري بن كثري ) انظر (1)
(16/361.) 

(, 2/872(, ومجهرة اللغة )2/188األعشى هو الذي يبصر ابلنهار دون الليل. انظر العني ) (2)
 (.6/2427والصحاح )

(, ومغين احملتاج 9/231(, وحتفة احملتاج )11/356(, وفتح العزيز )3/267انظر املهذب ) (3)
 (.8/55(, وهناية احملتاج )6/19)

 (.3/289انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)
 (.10/493انظر الاوي الكبري ) (5)
 (.122-14/121انظر املاوردي ) (6)
 .(4/509, وفتح العزيز )(134صهناية املطلب )يف مقدمة انظر هم اخلراسانيون.  املراوزة (7)
 (.14/294(, وكفاية النبيه )6/57انظر هناية املطلب ) (8)
 .91سورة التوبة:  (9)
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أي فال جيب على  "(4)اجلهادوكّل عذر مَنَع وجوَب احلّج منع وجوب  قوله: "
وّل ما حيمله, إن كان السفر على مسافة القصر أو  اجلهادمن ّل جيد نفقة األهل وآلة 

. ففي نفقة الرجوع (5)ّل جيد نفقته يف الذهاب والرجوع إّّل أن ّل يكون له أهلٌ 
. فلو بذل للفاقد ما حيتاج إليه, فإن كان الباذل اإلمام من بيت املال لزمه (6)وجهان

. وأطلق يف (8)قاله يف الكفاية .(7)بعد القبول اجلهادفإن قبل لزمه  القبول, وإّّل فال.
 . (10)وجوَب القبول (9)الروضة وأصلها

                                                           

(, واجملموع 12/105(, والبيان )13/267املهذب )و (, 14/114انظر الاوي الكبري ) (1)
 (.16/360(, وكفاية النبيه )19/270)

 أديباً  كان  اجلوهري. محاد بن إمساعيل نصر أبوويف )ب(: )يف اجلوهر( بدل )اجلوهري(. وهو  (2)
 .األدب ديوان صاحب الفارايب إبراهيم أيب خاله وعن الفارسي، علي أيب عن أخذ فاضاًل.

, ومعجم األدابء (252 ص) األلباء هـــــ. انظر نزهة393كتاب الصحاح. وتويف سنة   وله
 (.306(, والدر الثمني )ص2/656)

 (.1/89انظر الصحاح ) (3)
 (.518ص (. انظر )اجلهاد ويف منهاج الطالبني: ) منع وجوب حج منع (4)
(, والروضة 11/357(, وفتح العزيز )7/449(, والتهذيب )3/270انظر املهذب ) (5)

(10/210.) 
(, وفتح 7/8(, والوسيط )4/129والصحيح أنه تشرتط نفقة الرجوع. انظر هناية املطلب ) (6)

 (.7/46(, وكفاية النبيه )3/33(, والروضة )11/355العزيز )
 (.16/362(, وكفاية النبيه )4/176(, وأسىن املطالب )14/121انظر الاوي الكبري ) (7)
 (.16/362انظر كفاية النبيه ) (8)
 (.10/210(, والروضة )11/357تح العزيز )انظر ف (9)
 سقط من )ج( قوله )وأطلق يف الروضة وأصلها وجوب القبول(. (10)
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 إاّل خوف طريق من كفار. وكذا من لصوٍص مسلمني على الصحيح"قوله: "
سوآء كان  ألّن الغزو مبين على مصادفة املخاوف.يعين أنّه ّل يحشرَتط أمن الطريق هنا؛ 

؛ ألّن قتال (1)لصوص املسلمني على الصحيحاخلوف من طالئع الكفار أو من 
املتلصصني من أهم فرض الكفاية. نعم, حمّل سقوط وجوب الج خلوف لصوص 
املسلمني ما إذا عّم اخلوف أهل انحية. فإن اختّص بواحد مل مينع إجياب الّج عليه حىت 

ّل  اجلهاد. والاصل أّن (2)/ب[ تركته. نّص عليه354إذا مات ومل حيّج قضى من ]
 جيب إّّل على مسلم ابلغ عاقل ذكر ححّر مستطيع. 

ين احلالُّ ُُيّرِم سَفر جهاٍد وغيهقوله: " يحغَفر للشهيد كلُّ : ؛ لقوله "والدَّ
 . (4)ؤه, واجلهاد على الكفاية. وألنّه متعنّي عليه أدا(3)ذْنب إّّل الدَّين
أي إذا كان املديون موسرا لرضاه إبسقاط حّقه سواء   "(5)إاّل إبذن غرميهقوله: "

. (6)كان الدَّين ملسلم أو ذّمي. وله أن مينعه من السفر لتوّجه املطالبة, والبسح إن امتنع

                                                           

(, 11/357(, وفتح العزيز )17/401وقيل: مينع الوجوب كالج. انظر هناية املطلب ) (1)
 (.9/232(, وحتفة احملتاج )9/308(, والنجم الوهاج )10/210والروضة )

 (.2/137انظر األم ) (2)
الدين, برقم  إّل خطاايه كفرت  هللا سبيل يف قتل من ابب مسلم يف صحيحه, اخرجه (3)

(1886.) 
(, ومغين 9/232(, وحتفة احملتاج )9/309(, والنجم الوهاج )10/210انظر الروضة ) (4)

 (.8/56(, وهناية احملتاج )6/20احملتاج )
(, والزاهر يف معاين 3/1074الغرمي هو الطالب دينه. انظر غريب الديث إلبراهيم الريب ) (5)

 (.8/129(, وهتذيب اللغة )1/239كلمات الناس )
(, ومغين 9/232(, وحتفة احملتاج )9/309(, والنجم الوهاج )10/210انظر الروضة ) (6)

 (.8/56(, وهناية احملتاج )6/20احملتاج )
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. ولو (1)منعه على الصحيح؛ ألنّه ّل مطالبة عليه يف الالوإن كان معسرا فليس له 
استناب املوسر من يقضي دينه من مال حاضر فله اخلروج. وإن أمره ابلقضاء من مال 

 . (2)غائب فال؛ ألنّه قد ّل يصل
يعين أّن الدَّين املؤّجل ّل مينع سفر  واملؤجل ال. وقيل: مُيَنع سفرا ََموفا"قوله: "

على األصّح؛ ألنّه اآلن خماطب بفرض الكفاية, والدَّين املؤّجل ّل مطالبة به إّّل  اجلهاد
َنع كّل سفٍر يغلب فيه اخلطر إّّل أن يقيم كفيال ابلدَّين  . (3)بعد اللول. والثاين: ميح

داود من  ؛ ملا روى أبو"(4)وُيُرم جهاٌد إاّل إبذن أبويه إن كاان مسلمنيقوله: "
: هل لك أحٌد أّن رجال هاجر من اليمن. فقال له النيب  (5)حديث أيب سعيد

فإن أذان ابليمن؟ قال: أبواي. قال: أذان لك؟ قال: ّل. قال: ارجع إليهما, فاستأذهنما, 
بن عمرو بن  (1)عبد هللا/. ويف الصحيحني من حديث (6)فربمها, وإّّل لك فجاهد

                                                           

 صادر السابقة.انظر امل (1)
 انظر املصادر السابقة. (2)
(, وحتفة 9/309(, والنجم الوهاج )10/210واألصح كما ذكر املصنف. انظر الروضة ) (3)

 (.8/56(, وهناية احملتاج )6/20(, ومغين احملتاج )9/232احملتاج )
 (.4/365(, والاوي الكبري )8/376(, وخمتصر املزين )4/172انظر األم ) (4)
 بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن سنان بن مالك بن سعد امسه, اخلدري سعيد أبو (5)

 ص) خياط بن خلليفة انظر الطبقات .وسبعني أربع سنة مات .عوف بن خدرة هو, األجبر
 (.1/150(, والثقات ّلبن حبان )1/258, ومعجم الصحابة ّلبن قانع )(166

(, والاكم يف 2530أبوداود يف سننه, ابب يف الرجل يغزو, وأبواه كارهان, برقم ) اخرجه (6)
(, وابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر البيان أبن بر 2501, برقم )املستدرك, كتاب اجلهاد

 عمرو أخربان وهب، ( كلهم من طرق عن ابن422الوالدين أفضل من جهاد التطوع, برقم )
اخلدري، فذكره. واللفظ أليب داود.  سعيد أيب عن اهليثم، أيب عن دراج، عن ث،الار  بن
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. فقال: أحٌي والداك؟ قال: نعم, قال: اجلهاديف  أّن رجال استأذن النيب  (2)العاص
فرض كفاية, وبّر الوالدين فرض عني. وافهم قوله "أبويه"  اجلهاد. وألّن (3)ففيهما فجاهد

اشرتط إذهنما. فلو أذن أحدمها دون اآلخر غلب حكم املنع. وكذا قوله "إن كاان 
. والرقيق كالّر على الصحيح؛ لشمول معىن الرّب (4)مسلمني" أي أو أحدمها

 . (6)وأصلها . كذا يف الروضة(5)والشفقة

                                                           

وقال الاكم بعد ذكر الديث: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه هبذه السياقة. وقال 
 .(21/ 5) الغليل صحيح". انظر إرواء طرقه مبجموع األلباين: "الديث

 /ج/أ(.198) (1)
 قبل أسلم. سهم بن سعيد بن هاشم بن وائل بن العاص بن عمرو بن هللا عبد حممد أبو هو (2)

 فأذن حديثه، يكتب أن يف  النيب واستأذن .الكتاب قرأ عاملا، حافظا فاضال وكان أبيه.
 معاوية عزله مث سنتني، حنو أبيه بعد مصر وىل قد وكان. مصر وغزو إفريقية غزو شهد. له

: وقيل. هـــــ63 سنة معاوية بن يزيد وّلية يف هبا توىف حىت وأوطنها، مكة إىل فانتقل عنها،
 ابن واتريخ(, 197/ 4) الكربى الطبقات انظر. وسبعني اثنتني ابن وهو ،67 سنة مات
 .(959-956/ 3) األصحاب معرفة يف واّلستيعاب( 277/ 1) املصرى يونس

(, ومسلم يف 3004إبذن األبوين, برقم ) البخاري يف صحيحه, ابب اجلهاد اخرجه (3)
 عن ( كالمها من طرق عن حبيب،2549صحيحه, ابب بر الوالدين وأهّنما أحّق به, برقم )

 فذكره. :قال عمرو، بن هللا عبد عن العباس، أيب
 (.4/365(, والاوي الكبري )8/376(, وخمتصر املزين )4/172انظر األم ) (4)
(, 11/362وقيل: يفرق بني الرقيق والر. انظر فتح العزيز )وهو الصحيح من املذهب.  (5)

(, حتفة احملتاج 4/177(, وأسىن املطالب )9/311(, والنجم الوهاج )10/212والروضة )
(4/211.) 

 (.10/212(, والروضة )11/362انظر فتح العزيز ) (6)
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ومقتضاه اعتبار إذن األبوين, سواء كاان حرّين أو رقيقني. وجزم املاوردي أبّن 
املعترب يف الولد الرقيق إذن سيده. ولو كان أبواه حرّين. وقال: يلزم املبعض استئذان 

 . (2)/ (1)األبوين؛ ِلما فيه من الرّية, والسّيَد ِلما فيه من الرقّ 
 
 

. وكذا مع وجودمها على (4) (3)واجلّدة عند عدم األبوينوجيب استئذان اجلّد 
 . (6)اجلهاد. وّل حيتاج إىل إذن كافر يف (5)األصّح لوجوب بّرمها

أي كالعلم ابلطهارة والصالة وقدر ما تبتلى به  ال سفُر تعّلِم فرِض عنٍي"قوله: "
 . (7)العاّمة إذا مل يكن يف بلده من يعّلمه فله ذلك من غري إذن

كما إذا خرج يطلب درجة الفتوى. ويف الناحية   وكذا كفاية يف األصّح"قوله: "
. فإن مل يكن هناك مستقل, ولكن (8)مستقل هبا مل جيب اّلستئذان أيضا على األصحّ 

مجاعة فاملذهب أنّه ّل حيتاج إىل اإلذن؛ ألنّه مل يوجد اآلن من يقوم ابملقصود. خرج 

                                                           

 (.14/124انظر الاوي الكبري ) (1)
 /ب/أ(.437)( 2)

 ويف )ب(: )اإلذن( بدل )األبوين(. (3)
(, وفتح العزيز 12/111(, والبيان )3/269(, واملهذب )14/124انظر الاوي الكبري ) (4)

 (.16/367(, وكفاية النبيه )10/211(, والروضة )11/360)
 واألصح كما ذكر املصنف. انظر املصادر السابقة. (5)
 انظر املصادر السابقة. (6)
(, والبيان 7/10(, والوسيط )13/188(, وحبر املذهب )17/404ملطلب )انظر هناية ا (7)

 (.10/211(, والروضة )11/261(, وفتح العزيز )12/113)
 وهو األصح. انظر املصادر السابقة. (8)
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واخلارجون قد ّل يظفرون ابملقصود. فإن مل خيرج معه أحٌد مل حيتج إىل إذن, وّل منع هلما 
 . (1)قطعا؛ ألنّه ابخلروج يدفع اإلمث عن نفسه كالفرض املتعنّي عليه

ثىن ما إذا كان السفر خَموفا فإنّه ّل يسافر لطلب ويحستَ ": (2)قال اإلمام البلقيين
فرض الكفاية. والظاهر سقوط فرض العني عنه كالّج. وما إذا كانت نفقة األبوين أو 
أحدمها ّلزمة له, فيجب استئذاهنما إّّل أن يستنيب يف اإلنفاق عليهما من مال 

احتمالني فيمن أراد السفر  (4). وأبدى اإلمام البلقيين"(3)حاضر, صرّح به املاوردي
لفرض كفاية وأبواه كافران, هل جيري اخلالف يف استئذاهنما أو يحقَطع بعدم الوجوب. 

. وسفر التجارة إن كان قصريا جاز بال إذن. وإن كان طويال, "األرجح الثاين"وقال: 
وفيه خوف ظاهر وجب اّلستئذان. وإن غلب األمن جاز بال استئذان على األصّح 

يف كتاب بّر الوالدين أّن هلما منعه من سفر التجارة ولو  (5) السبكي. وصّحح فيهما
 . (6)غلب األمن

  , وجب الرجوع, إن مل ُيُضِر الصف"فإن أذن أبواه والغرمي مث رجعواقوله: "
كذا إذا كان األبوان كافرين, فخرج, مث أسلما, ومل أيذان, وعلم بذلك يف الطريق جيب 

                                                           

(, والبيان 7/10(, والوسيط )13/188(, وحبر املذهب )17/404انظر هناية املطلب ) (1)
 (.10/211(, والروضة )11/261(, وفتح العزيز )12/113)

 (.3/291انظر حترير الفتاوى ) (2)
 (.14/125انظر الاوي الكبري ) (3)
 (.3/291انظر حترير الفتاوى ) (4)
 غرة يف ولد. السبكي الدين تقي دمشق قاضي السبكي اخلزرجي الكايف عبد بن عليهو  (5)

 على شرح" وله. والذهيب املزي منه مسعو . الليب حممد بن علي على قرأ. هـــ633 سنة صفر
/ 10) للسبكي الكربى الشافعية طبقات انظر.  هـــ 756 سنة ومات. "النووي منهاج
 (.199-198/ 2) التقييد وذيل(, 414-413 ص) املذهب والعقد(, 139-144

 (.3/291انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)
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. فإن كان خياف على (1)عليه الرجوع؛ ألنّه عذر مينع الوجوب. فكذلك طراينه كالعمى
نفسه أو ماله أو كسر قلوب املسلمني, فيعذر يف املضي. فإن أمكنه أن يقيم بقربه يف 

 . (2)لزمهالطريق إىل أن يرجعوا 
حرم االنصراف يف " فإن شرع يف قتال" أي مث رجع اإلذنقوله: "

ى  ائ  ائ  چ  من حضر الوقعة يلزمه الثبات؛ لقوله تعاىل: (4)؛ ألنّ "(3)األظهر

. والثاين: جيب اّلنصراف؛ ألّن حق الراجعني (5) چەئ    ەئ  وئ   وئ 
اخلالف يف الروضة أوجها. وعرّب  (7). وجعل(6)ابلرعاية؛ ألنّه فرض عنيعن اإلذن أوىل 

 أبنّه قوّلن. (10)قوّلن أو وجهان. وجزم يف احملّرر (9). ويف الشرح(8)أبصّحها

                                                           

(, ومغين 8/58(, وهناية احملتاج )9/234(, وحتفة احملتاج )9/312انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.306(, وغاية البيان )ص 6/21احملتاج )

(, ومغين 8/58(, وهناية احملتاج )9/234(, وحتفة احملتاج )9/312انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.306(, وغاية البيان )ص 6/21احملتاج )

(, ومغين 9/234(, وحتفة احملتاج )4/178(, وأسىن املطالب )7/456انظر التهذيب ) (3)
 (.8/58(, وهناية احملتاج )6/22احملتاج )

 ويف )ج(: )ألنّه( بدل )ألّن(. (4)
 .45سورة األنفال:  (5)
 (.2/209(, وفتح الوهاب )12/114(, والبيان )17/422انظر هناية املطلب ) (6)
 اقطة من )ج(.كلمة )جعل( س  (7)
 (.10/213وهو األصح. انظر الروضة ) (8)
 (.11/363انظر فتح العزيز ) (9)
 (.447انظر احملرر )ص  (10)
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وقال اإلمام البلقيين: الظاهر أنّه وجهان. قال: وحمّل اخلالف ما مل خيش 
. ولو (2)والغزايل (1)به اإلمام وصرّح سلمني. فإن خشي ذلك حرم اّلنصراف.انكسار امل

عرّب املصّنف حبضور الصّف كان أوىل؛ ألنّه ّل يتوقف ذلك على القتال حقيقة, بل 
 التقاء الفريقني كاف.

فروع: من شحرط عليه اّلستئذان, فخرج بال إذن لزمه الرجوع ما مل يشرع يف 
القتال؛ ألّن سفره سفر معصية إّّل أن خياف على نفسه أو ماله. فإن شرع يف القتال 

. ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج أو (3)فوجهان مرتبان. وهذه أوىل بوجوب الرجوع
. وكذا لو كان العذر (4)ما مل حيضر الوقعة فين زاده أو هلكت دابّته فله أن ينصرف

. فلو انصرف لذهاب (5)حاصال وقت اخلروج, وإن حضر الوقعة فكذلك على األصحّ 
عليهما يف بالد الكفر لزمه الرجوع للجهاد. وإن كان  (6)نفقة أو هالك دابّة, مث قدر/

. واألصّح أّن العلم وسائر فروض الكفاية ّل تتعنّي (7)فارق بالد الكفر مل يلزمه الرجوع
إذا شرع فيه وّل عذر له, وجب عليه املصابرة. وّل جيوز له  اجلهادابلشروع إّّل 

 . (8)اّلنصراف. وكذا صالة اجلنازة إذا شرع فيها جيب إمتامها على األصحّ 
                                                           

 (.17/422انظر هناية املطلب ) (1)
 (.7/10انظر الوسيط ) (2)
 (.16/371(, وكفاية النبيه )10/212(, والروضة )11/363انظر فتح العزيز ) (3)
(, والنجم الوهاج 213-10/212(, والروضة )364-11/363انظر فتح العزيز ) (4)

(9/308.) 
 وهو األصح. وقيل: حيرم عليه اّلنصراف. انظر املصادر السابقة. (5)
 /ج/ب(.198) (6)
 (.9/308(, والنجم الوهاج )10/213(, والروضة )11/364انظر فتح العزيز ) (7)
-9/313(, والنجم الوهاج )213-10/212(, والروضة )11/364انظر فتح العزيز ) (8)

314.) 
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إذا وطئ أي  "فع ابملمكنيدخلون بلدة لنا, فيلزم أهلها الدّ  لثايناقوله: "
فرض عني؛ ألّن  اجلهادأو نزلوا ابهبا قاصدين صار  الكفار بلدة من بالد املسلمني

أهل تلك , فتعنّي على ملوقع. فال بّد من اجِلّد يف دفعهعظيم ا دار اإلسالمدخوهلم 
  .(1)البلدة الدفع ما أمكنهم

ٌب لقتالٍ قوله: " , وجب املمكن حىت على فقي وولد /أ[355]فإن أمكن أتهُّ
ي يسقط اّلستئذان عنهم يف هذه الالة. فإن أمكنت املقاومة أ وَمدين وعبٍد بال إذن"

ظم من غري موافقة العبيد فاألصّح أهّنم ّل حيتاجون إىل اإلذن؛ لتقوى القلوب وتع
؛ وقيل: إن حصلت مقاومة أبحرار اشُُتط إذن سيده"الشوكة. وأشار إليه بقوله: "

هذا اّلذي ضعّفه هو املعتمد يف ". وقال اإلمام البلقيين: (2)ألّن يف األحرار غنية عنهم
 . (5) "(4), وهو مقتضى نّص الشافعي رمحه هللا(3)الفتوى

 ذ قُتل"عن نفسه ابملمكن, إن َعِلم أنّه إن ُأخِ  (6)/فعد دَ صِ وإاّل فمن قُ قوله: "
نفسه مبا أمكن. إذا علم أهّنم  (7)أي وإن مل يتمّكنوا من التأهُّب واّلجتماع دَفع كٌل عن

 . (1)يقتلونه, سواء كان حرّا أو عبدا رجال أو امرأة

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/214(, والروضة )11/365(, وفتح العزيز )7/448انظر التهذيب ) (1)
(9/314.) 

(, والنجم 10/214(, والروضة )11/365واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.6/23(, ومغين احملتاج )4/178(, وأسىن املطالب )9/314الوهاج )

 ويف )ج(: )اّلذي ضعّفه هو املعتمد( بدل )هذا اّلذي ضعّفه هو املعتمد يف الفتوى(. (3)
 (.4/179انظر األم )( 4)

 (.3/293انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 /ب/ب(.437)( 6)

 حرف )عن( ساقطة من )ب(. (7)
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أي إن كان جيّوز أن يقتل وأن يوِسر.  "إن جّوز األسر فله أن يستسلمو قوله: "
. فرمّبا يوسر, واألسرح حيتمل اخلالص. نعم, لو علمت (2)ولو منع لقحتل جاز أن يستسلم

املرأة أهّنا لو استسلمت امتّدت األيدي إليها ابلفاحشة لزمها الدفع, وإن كانت 
. ولو كان يف أهل (4)؛ ألّن من أكره على الزان ّل حتّل له املطاوعة لدفع القتل(3)تقتل

البلد كثرة, فخرج بعضهم وفيهم كفاية, فاألصّح أنّه جيب على الباقني املساعدة؛ ألّن 
 . (5)الواقعة عظيمة

أي فيجب عليهم  ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها" قوله: "
. وإن كان فيهم كفاية ففي الوجوب (6)مساعدة أهل البلد إذا مل يكن فيهم كفاية

 . (7)الوجهان يف مساعدة من زاد على الكفاية من أهل البلد
, إن مل يكف أهلها ومن على املسافة تلزمهم املوافقة بقدر الكفاية قوله: "

ا يعين أّن اّلذين على مسافة القصر جيب عليهم أن خيرجو  ومن يليهم. قيل: وإن كفوا"
إذا مل يكن يف أهل البلد اّليت غشيها الكفار, ومن يليهم كفاية يف دفعهم. فإن خرج 

                                                           

(, وهناية 6/23(, ومغين احملتاج )9/235(, وحتفة احملتاج )9/314لوهاج )انظر النجم ا (1)
 (.4/218) حاشيتا قيلويب وعمرية(, و 8/59احملتاج )

 سقط من )ج( قوله )أي إن كان جيّوز أن يقتل وأن يوِسر. ولو منع لقحتل جاز أن يستسلم(. (2)
 ويف )ب(: )بقتل( بدل )تقتل(. (3)
(, وهناية 6/23(, ومغين احملتاج )9/235(, وحتفة احملتاج )9/314انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.4/218) حاشيتا قيلويب وعمرية(, و 8/59احملتاج )

(, والروضة 11/366( وفتح العزيز )7/448(, والتهذيب )7/12انظر الوسيط ) (5)
(10/215.) 

 .املصادر السابقةانظر  (6)

 . انظر املصادر السابقة.واألصح أنّه ّل جيب (7)
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. وإن كان يف أهل البلد ومن (1)إليهم من حتصل به الكفاية سقط الرج عن الباقني
يليهم كفاية فاألصّح أنّه ّل جيب على من مبسافة القصر اخلروج إليهم. وقيل: جيب على 

 .(2)ضبط حىت يصل اخلرب أبهّنم قد دفعوا وأخرجوااألقرب فاألقرب بال 
ّل يحشرَتط وجود املركوب فيمن دون مسافة القصر. واألصّح اّلشرتاط  :فرع

 . (3)فيمن على مسافتها. ويحشرَتط وجود الزاد فيهما على األصحّ 
, إن ولو أسروا مسلما فاألصّح وجوب النهوض إليهم خلالصهقوله: "

. وألّن حرمة املسلم أعظم من حرمة (4) البخاري. رواه فّكوا العاين: ؛ لقوله توقَّعناه"
الدار. فإن مل يتوّقعه اضطرران إىل اّلنتظار. والثاين: ّل جيب؛ ألّن ازعاج اجلنود لواحد 

 .(5)بعيد
أّن اخلالف يف كونه فرض كفاية, وليس كذلك. وإّّنا  يوهموكالم املصنف 

وّل توقف ". مث قال: (7)قاله اإلمام البلقيين .(6)ف يف فرض العني, وهو تردد لإلماماخلال

                                                           

(, وحتفة 9/315(, والنجم الوهاج )10/215(, والروضة )11/366انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/59(, وهناية احملتاج )9/236احملتاج )

(, والنجم 10/215(, والروضة )11/366واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.8/59, وهناية احملتاج )(9/236(, وحتفة احملتاج )9/315الوهاج )

(, وفتح العزيز 17/414واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: ّل يشرتط. انظر هناية املطلب ) (3)
 (.9/316(, والنجم الوهاج )10/216(, والروضة )11/367)

 (.3046البخاري يف صحيحه, ابب فك األسري, برقم ) اخرجه (4)
(, 11/367(, وفتح العزيز )17/414واألصح كما ذكر املصنف. انظر هناية املطلب ) (5)

 (.9/316(, والنجم الوهاج )10/216والروضة )

 (.17/414انظر هناية املطلب ) (6)

 (.3/294انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
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عندان يف أنّه ّل يكون فرض عني يف خالص األسري؛ ألنّه كان يف الديبية عند املشركني 
 .(1)"الرجال قبل عقد الصلح, وكانت املقاومة ممكنة أسرى رجال ونساء. وجاء بعض

 
 
 
 
 
 
 

 فصل
وأمّدهم؛  (2)؛ ألنّه إذا علم هبم, أعاهنم"ُيكَره غزٌو بغي إذن اإلمام أو انئبه" 

أنفسهم, وعلى أعرف ابملصلحة فيه, فعلى األوىل يحكَره هلم يف حق  (4)أو انئبه (3)وألنّه
ير ابلنفس وهو جائز ّرم؛ ألنّه ليس فيه أكثر من التغر الثانية يف حّق هللا تعاىل. وإّّنا مل حي

ت املقصود بذهابه لالستئذان, اإذا خاف فو ". واستثىن اإلمام البلقيين ما (5)اجلهاديف 

                                                           

 انظر املصدر السابق. (1)

 ويف )ب(: )وأعاهنم( بدل )أعاهنم(. (2)
 ويف )ج(: )ألنّه( بدل )وألنّه(. (3)
 كلمة )أو انئبه( ساقطة من )ج(.  (4)
(, والروضة 11/380(, وفتح العزيز )7/456(, والتهذيب )13/264انظر حبر املذهب ) (5)

 (.16/376(, وكفاية النبيه )10/238)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
260 

. (3)"اإلمامح الغزو, وما إذا غلب على ظّنه أنّه لو استأذن مل يؤذن له (2)إذا عّطل/ (1)وما
 . (4)وقيل: ّل جيوز بغري إذن اإلمام, حكاه يف الكفاية

ر عليهمو قوله: " ثبت  , وأيخذ البيعة ابلثبات"ُيَسّن إذا بعث سريًّة أن يؤمِّ
ذلك عن النيب 

من اّلستحباب فيه  (7)والنووي (6). قال الزركشي: "وما ذكره الرافعي(5)
. وقد صرّح به (8)بعده يقتضي الوجوب" واخللفاء  نظٌر, بل اّلذي عليه عمل النيب 

 . (11)وغريمها (10)واملاوردي (9)الَِليميابن سريج وهو قضية كالم 

                                                           

 ويف )ج(: )وأّما( بدل )وما(. (1)
 /ج/أ(.199) (2)
 (.3/295انظر حترير الفتاوى ) (3)

 (.16/376انظر كفاية النبيه ) (4)

يف صحيح مسلم, ابب أتمري اإلمام األمراء على البعوث,  انظر حديث بريدة اّلسلمي  (5)
 .(1731( برقم )3/1357)

 (.11/380انظر فتح العزيز ) (6)

 (.10/238انظر الروضة ) (7)

 (.171-170 انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد العبيد )ص (8)
 هــــ338 سنة جبرجان ولد. اجلرجاين الليمي الشافعي السن بن السني هللا عبد أبو هو (9)

 ببخارا الديث أصحاب رئيس وصار وتفقه, هبا الديث وكتب, صغري وهو خبارا إىل ومحل
 بكر وأبو  األودين بكر أبو شيوخه ومن. شىت ببلدان القضاء وتوىل. ونواحيها صغري وهو

(, 198 ص) جرجان اتريخ انظر. هــــ403 سنة وتويف. وغريه الاكم عنه وروى. القفال
املنهاج كالمه يف انظر  و  .(217/ 12) ابلوفيات والوايف(, 138-137/ 2) األعيان ووفيات

 (.2/486يف شعب اإلميان )

 (.14/153انظر الاوي الكبري ) (10)

 (.7/456انظر التهذيب ) (11)
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, ويكونون حبيث لو انضّمت تؤمن خيانتهموله االستعانة بكفاٍر  قوله: "
يعين أنّه جيوز لإلمام اّلستعانة أبهل الّذمة وابملشركني يف  ِفرقَتا الُكْفر قاومناهم"

  .(1)الغزو
, وأن يكثر املسلمون حبيث لو خان املستعان خيانتهمأن أيمن من  (2)ويحشرَتط

 . (3)وانضموا إىل اّلذين يغزوهم, أمكن للمسلمني مقاومتهمهبم, 
 . (4)وزاد يف الروضة وأصلها: أن يعرف حسن رأيهم يف املسلمني

 
 خيالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى. (7): أن(6)عن املاوردي (5)ويف زوائده

. مث إذا أراد أن (8). رواه مسلمإاّن ّل نستعني ابملشركني: واأَلوىل أن ّل يفعل؛ لقوله 
خيرج هبم استحب أن جيعل هلم جحعال. فإن قال: نرضيكم أو نعطيكم ما يستعينون به أو 
أخرجهم كحرها وجبت أجرة املثل. وإن خرجوا راضني ومل يحسّم هلم شيئا فهو موضع 

                                                           

(, وهناية املطلب 13/130(, والاوي الكبري )8/365(, وخمتصر املزين )4/276انظر األم ) (1)
(17/427.) 

 ويف )ب( و )ج(: )بشرط( بدل )ويشرتط(. (2)
 (.9/238(, وحتفة احملتاج )9/319(, والنجم الوهاج )14/132انظر الاوي الكبري ) (3)
 (.10/239(, والروضة )11/381انظر فتح العزيز ) (4)
 (.10/239انظر الروضة ) (5)
 (.14/132انظر الاوي الكبري ) (6)
 ويف )ب( و )ج(: )وأن( بدل )أن(. (7)
 عتبة بن الرمحن عبد أبو إساف بن الطرباين هبذا اللفظ يف املعجم الكبري, ابب خبيب اخرجه (8)

بلفظ "فلن أستعني مبشرك", ابب كراهة  اخرجه(. وأّما مسلم فقد 4194عمرو ) بن
 (.1817اّلستعانة يف الغزو بكافر )
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أي يستعان هبم يف القتال.  وِبعِبيٍد إبذن السادة وُمراهقني أقوايء". قوله: "(1)الرضخ
وكذا لسقي املاء ومداواة اجلرحى. وتحسَتصحب النساء املسلمات لذلك. فإن كان 

نفعة هبم, وإن مل يكونوا للمراهق أصل حي مسلم فال بّد من إذنه. واملعترب حصول امل
ما يقتضي أنّه إذا حصل من  (4)األم ويف . وقال:(3)قاله اإلمام البلقيين .(2)أقوايء
 . (6)"أعانه (5)املمّيز/

استصحابه جاٍر. ويف جواز إحضار نساء أهل الّذمة وصبياهنم  (7)ورأى اإلمام
 من غري ترجيح.  (8)قوّلن يف الروضة وأصلها

 . (10)ابجلواز (9)وقال اإلمام البلقيين: جزم يف األم
أي لإلمام الرتغيب  "من بيت املال ومن مالهوله بذُل األُهبة والّسالح قوله: "

ببذل األحهبة, فينال ثواب اإلعانة. وكذا إذا بذل أحهبته واحد من الرعية من  اجلهاديف 

                                                           

 (.4/190(, وأسىن املطالب )19/281(, واجملموع )13/196انظر حبر املذهب ) (1)
(, وأسىن 9/306(, والنجم الوهاج )10/209(, والروضة )11/384انظر فتح العزيز )( 2)

 .(5/120(, والغرر البهية )4/176املطالب )

 (.3/297انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 3)

 (.4/174انظر األم )( 4)

 /ب/أ(.438)( 5)

 (.3/297انظر حترير الفتاوى )( 6)

 (.17/470انظر هناية املطلب )( 7)

 (.10/209(, والروضة )11/384انظر فتح العزيز )( 8)

 (.4/276انظر األم )( 9)

 (.3/297انظر حترير الفتاوى )( 10)
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, ومن خّلف غازاي يف أهله فقد غزا. متفق من جّهز غازاي فقد غزا: لقوله  (1)ماله؛
 . (2)عليه

أي ّل لإلمام على األصّح, وّل ألحِد  "وال يصّح استئجار مسلم جلهاد"قوله: 
الرعية ابّلتفاق؛ ألنّه إن كان متعّينا عليه فهو ابخلروج يؤّدي فرضا عليه, وإن مل يكن 

 . (3)متعينا عليه فمىت حضر الّصف تعنّي. وّل جيوز أخذ أجرة عن فرض العني
"؛ ألنّه منفعة مقصودة للمسلمني. فجاز له ويصّح استئجار ذّمي لإلمامقوله: "

" أي من املسلمني كاألذان. واألصّح املنع؛ إذ قيل: ولغيههلم. " (4)حتصيلها ابألجرة
ليس هلم التصّرف فيما يتعّلق ابملصاحل العامة. وقد يكون يف حضوره مفسدة يعلمها 

مة أن يعاقدهم على ذلك . ويحسَتحّب لإلمام إذا استعان أبهل الذّ (5)اإلمام دون اآلحاد

                                                           

(, وأسىن 9/320(, والنجم الوهاج )10/240(, والروضة )11/385انظر فتح العزيز )( 1)
 (.9/239(, وحتفة احملتاج )4/189املطالب )

(, ومسلم يف 2843البخاري يف صحيحه, ابب من جهز غازاي أو خلفه خبري, برقم ) اخرجه (2)
 ن طرق عن حسني( كالمها م1895صحيحه, ابب فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا, برقم )

 زيد عن سعيد، بن بسر عن الرمحن، عبد بن سلمة أيب عن كثري،  أيب بن حيىي حدثنا املعلم،
 فذكره. واللفظ ملسلم. : هللا نيب قال: اجلهين، قال خالد بن

واألصح كما ذكر املصنف. وقال الصيدّلين: جيوز أن يستأجره اإلمام. انظر فتح العزيز ( 3)
(, وأسىن املطالب 9/320(, والنجم الوهاج )10/240)(, والروضة 11/386)
 (.9/239(, وحتفة احملتاج )4/189)

 ويف )ب( و )ج(: )ابإلجارة( بدل )ابألجرة(. (4)
(, 10/241(, والروضة )11/387واألصح املنع كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )( 5)

 (.9/240تاج )(, وحتفة احمل4/189(, وأسىن املطالب )9/321والنجم الوهاج )
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جلهالة العمل. واألصّح أهّنا إجارة.  (1)/ب[ مباٍل مّدًة معلومًة. فقيل إهّنا جعالة355]
وحيتمل جهالة العمل؛ ألّن املقصود القتال. ولو كان جعالة جلاز له اّلنصراف مىت 

لو  (3). ومقتضى كالمه استمرار اإلجارة ولو أسلم. لكن يف الروضة(2)شاء, وفيه ضرر
لكنس املسجد, فحاضت, انفسخ العقد. ومقتضاه اّلنفساخ هنا.  (4)استأجر طاهرا

وإليه ذهب اإلمام البلقيين. وقال: ّل خيتّص ذلك ابلّذّمي, بل جيوز مع املعاهد أيضا 
وقيل: ّل يبلغ  . وعلى أهّنا إجارٌة الصحيح أنّه ّل حجر يف قدر األجرة.(5)هِبحدنة أو أمان

واألجرة املسّماة أو أجرة املثل واجلحعل من مخس اخْلحمحس سهم  .(6)لابألجرة سهم راج
. واّلذي يف (8). كذا يف الروضة(7)املصاِلح من هذه الغنيمة أو غريها على األصحّ 

 الفيءِ  سِ مخح  سِ أو مخح  القتالِ  (10)ذلك غنيمةِ  سِ مخح  سِ الظاهر أنّه من مخح  (9)الشرح
 عند اإلمام.  الاضرِ  والغنيمةِ 

                                                           

, ومعجم ديوان (229/ 1) يعملحهح. انظر العني عملٍ  على له أجراً  إلنسان هجعلتَ  ما: واجلعالة (1)
 (.1/240(, وهتذيب اللغة )1/386األدب )

(, والنجم الوهاج 10/241(, والروضة )11/387واألصّح أهنا إجارة. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.9/240وحتفة احملتاج )(, 4/189(, وأسىن املطالب )9/321)

 (.5/185انظر الروضة ) (3)

 ويف )ب(: )ظاهرا( بدل )طاهرا(. (4)
 (.3/298انظر حترير الفتاوى )( 5)

(, وحبر املذهب 3/271(, واملهذب )14/132والصحيح أهّنا إجارة. انظر الاوي الكبري )( 6)
 (.10/241( والروضة )11/387(, وفتح العزيز )13/196)

 كما ذكر املصنف. وقيل: من رأس مال الغنيمة. انظر املصادر السابقة.  واألصح( 7)

 (.10/241انظر الروضة ) (8)

 (.11/388انظر فتح العزيز ) (9)

 اسم اإلشارة )ذلك( ساقط من )ب(. (10)
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مبا فيه  (2)قال الزركشي: "عّلله يف املطلب/ (1)"وُيكَره لغاٍز قتل قريبقوله: "
من قطع الرحم اّليت أمر الشارع بصلتها. وقضّيته أهّنا كراهة حترمي. وبه جزم اجلاجرمي يف 

منع أاب بكر   ألّن النيب  (5)"؛وََمرٍم أشدُّ قوله: ". (4). واملعروف أهّنا تْنزيه"(3)اإليضاح
عن قتل أبيه يوم بدر.  (7)ة[]بن عتب (6) وأاب حذيفة يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرمحن

أّما غري القريب من  القريب.حرم واملراد اْلمَ ". قال يف التحرير: (8)قيرواه الاكم والبيه
"قلت: إاّل أن . (1)": مل أر َمْن ذََكَر املنع ِمن قبله(9)ابن النقيباحملارم, فقال شيخنا 

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/243(, والروضة )11/389(, وفتح العزيز )7/469انظر التهذيب )( 1)
 (.4/120املطالب )(, وأسىن 9/223)

 /ج/ب(.199) (2)
 مل أقف عليه؛ ّل خمطوطا وّل مطبوعا. .إيضاح الوجيز للجاجرمي هو (3)
 (.183انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (4)
ج (, والنجم الوها 10/243(, والروضة )11/389(, وفتح العزيز )7/469انظر التهذيب )( 5)

 (.4/120(, وأسىن املطالب )9/223)

 بنت صفية أمه. هشام امسه .مناف عبد بن مشس عبد بن ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبوهو  (6)
خالفة أيب بكر  يف اليمامة يوم استشهد. قصي بن الدار عبد بن عثمان بن العزى عبد

الصحابة أليب نعيم , ومعرفة (41 ص) خياط بن خلليفة هـــ. انظر الطبقات11الصديق سنة
 (.4/1631(, واّلستيعاب يف معرفة األصحاب )5/2859)

 .ما بني املعقوفتني ساقطة من )أ(. واملثبت من )ب( و )ج( (7)
(, 6004الاكم يف املستدرك, ابب ذكر مناقب عبد الرمحن بن الصديق, برقم ) اخرجه( 8)

( كالمها من حديث 16774م )والبيهقي يف السنن الكربى, ابب ما يكره ألهل العدل, برق
 أصل ثبوت يف : "مث(76/ 9)حممد بن عمر الواقدي. وقال ابن امللقن يف البدر املنري 

 نظر". التصحيف من سالمته بعد الديث

 حيان، وأىب والده عن العربية أخذ. هـــ702 سنة ولد. النقيب اببن املعروف لؤلؤ بن هو أمحد (9)
 شهر نصف يف  مطعوانً  َوَمات .املنهاج على نكت وله .والسبكي السنباطي على وتفقه
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أاب عبيدة روي أّن  .(2)أي فال يحكَره . وهللا أعلم"يسمعه يسّب هللا تعاىل أو رسوله 
. وتصوير (4)صنيعه فلم ينكر النيب   قتل أابه حني مسعه يسّب النيبّ  (3)بن اجلرّاح

 املصنف ابلسماع ليس قيدا. فإنّه مىت علم ذلك بطريق جيوز اعتمادها ساغ له ذلك. 
أي إذا مل يقاتلوا كما  (5)"وُيرم قتل صيّب وجمنون وامرأة وخنثى مشكلقوله: "

. وقياسا (1). متفق عليههنى عن قتل النساء والصبيان ؛ ألّن النيب (6)استثناه احملّرر
 اجملنون واخلنثى. فإن قاتلوا جاز قتلهم.  (2) )على(

                                                           

 ص) املذهب العقد انظر. ثراه اّللَّ  سقى-النصر ابب خارج ودفن هـــ.769 سنة َرَمَضان
 .(128-126/ 1) اللطيفة والتحفة(, 284-282/ 1) الكامنة والدرر(, 406

 (.3/299انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 1)

فتح العزيز (, و 12/129(, والبيان )7/469(, والتهذيب )3/277انظر املهذب ) (2)
(11/390.) 

فهر. مات  ْبن اْلَاِرث ْبن ضبة ْبن أهيب ابن هالل بن اجلراح ْبنِ  اّللَِّ  َعْبدِ  ْبنح  َعاِمرح  امْسحهح  (3)
(, والطبقات 7/269انظر الطبقات الكربى ) .ابلشام يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة

 .(77(, واألمساء والكىن للشيباين )ص1/65خلليفة بن خياط )
 أبو رواه ما أعرفه والذي كذلك  خرجه من أعلم ّل هكذا غريب الديث قال ابن امللقن: هذا (4)

 النفي مسيع بن إمساعيل عن (,328, رقم الديث: داود يف مراسيله )ابب يف فضل اجلهاد
 العدو، لقيت إين هللا، رسول اي: فقال , النيب إىل رجل "جاء: قال. عمري بن مالك عن

 جاء مث.  النيب  فسكت فقتلته ابلرمح فطعنته قبيحة مقالة منه فسمعت فيهم أيب ولقيت
 اخرجهو  عنه" فسكت غريي يليه أن[ وأحببت] فرتكته أيب لقيت إين هللا، نيب "اي: فقال آخر

ابب املسلم  املنري جيد. انتهى كالمه رمحه هللا. انظر البدر مرسل إنه: أيضا وقال البيهقي
 .(78/ 9) ,17836يتوقى يف الرب قتل أبيه, ولو قتله مل يكن به أبس, رقم الديث: 

 (.7/503(, والتهذيب )3/267(, واملهذب )14/307انظر الاوي الكبري ) (5)
 (.448انظر احملرر )ص  (6)
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, وال رأَي قتُل راهب وأجي وشيخ وأعمى وزِمٍن ال قتال فيهم وُيلّ قوله: "
, وملا روى أمحد وأبوداود (3)چھ  ھچ ؛ لعموم قوله تعاىل:يف األظهر"

. وقيل: (4)" أي صغارهمقال: "اقتلوا شيوخ املشركني واستبقوا شرخهم والرتمذي أنّه 
شباهبم الصالون للخدمة. وقيل: يحقَتل األجري واحملرتف قطعا. فإن كان فيهم من له رأي 

القوّلن يف ". وقال اإلمام البلقيين: (5)يستعني الكفار برأيه وتدبري الرب قحتل قطعا
. وجرى عليه األصحاب (6)أو رأي كما أطلقهما يف املختصرالراهب. ولو كان فيه قتال 

طريقه القطع يف األجري, وهي املعتمدة. وَمن أثبت  (8)قوَّى الرافعي". وقال: "(7)املعتربون

                                                           

(, ومسلم يف 3015البخاري يف صحيحه, ابب قتل النساء يف الرب, برقم ) اخرجه (1)
 ( كالمها من طرق عن أيب1744صحيحه, ابب حترمي قتل النساء والصبيان يف الرب, برقم )

 عضب يف مقتولة امرأة "وحِجدت: قال عمر، ابن عن انفع، عن عمر، بن هللا عبيد عن أسامة،
 املغازي ....، فذكره. تلك

 والصواب هو ما أثبته. .ويف النسخ الثالثة )يف( بدل )على( (2)
 .5سورة التوبة:  (3)
, وأبو داود يف سننه, (20230أمحد يف مسنده, ابب حديث مسرة بن جندب, برقم ) اخرجه (4)

الرتمذي يف سننه, ابب ما جاء يف النزول على  اخرجه(, و 2670ابب يف قتل النساء, برقم )
 أن جندب، بن مسرة عن السن، عن قتادة، ( كلهم من طرق عن1583الكم, برقم )

فذكره. واللفظ ألمحد وأيب داود. وقال الرتمذي بعد ذكر الديث: هذا  :قال  هللا رسول
 (.1/186حديث حسن صحيح غريب. وضّعفه األلباين. انظر ضعيف سنن الرتمذي )

(, وأسىن املطالب 9/324(, والنجم الوهاج )10/243(, والروضة )6/181انظر األم ) (5)
 (.9/241(, وحتفة احملتاج )4/190)

 (.8/379تصر )انظر املخ (6)
 (.7/504(, والتهذيب )7/20(, والوسيط )3/310انظر املهذب ) (7)
 (.11/389انظر فتح العزيز ) (8)
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يف  ابن النقيبالقولني يف األجري ّل خيّصهما مبا إذا مل يكن فيه رأي وّل قتال. وقال 
ضرب على "وضعيف". واّلذي يف نسخة املصنف خبطه: "وشيخ وضعيف" لكّنه 

. وقال الزركشي: "قوله "ّل قتال (3)""والشيخ الضعيف" بال واو (2)والروضة (1)احملّرر
 . (6). فوافق البلقيين(5)يف الشيخ وفيما بعده" (4)فيهم" ينبغي أن يكون قيدا

أي إن جّوزان قتلهم جاز اسرتقاقهم  "فُيسَُتقُّون وُتسََب نساؤهم وأمواهلمقوله: "
. وقوله "وأمواهلم" ليس معطوفا على "تسىب" (7) وسيب نسائهم وذراريهم واغتنام أمواهلم

زه فاملذهب أهّنم يرقون بنفس األسر  وِّ . وإن مل نحَ (8)بل يقدر ويغنم كما قاله يف احملّرر
 . (9)كاألسري إذا أسلم قبل اّلسرتقاقكالنساء والصبيان. وقيل: قوّلن  

تفريعا على مقابل األظهر يف الرهبان أهّنم  (1): املعتمد/(10)وقال اإلمام البلقيين
 .(2)ّل يرقون بل تغتنم أمواهلم وتحسىَب نساؤهم إذا مل يكّن مرتّهبات. نّص عليه

                                                           

 (.448انظر احملرر )ص  (1)
 (.10/243انظر الروضة ) (2)
 (.3/300انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
 ويف )ب(: )قيد( بدل )قيدا(. (4)
انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق الطالب أمحد بن سليمان العبيد  (5)

 (.190)ص
 (.3/300انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)
(, وأسىن املطالب 10/244(, والروضة )11/393(, وفتح العزيز )7/469انظر التهذيب ) (7)

 (.9/241(, وحتفة احملتاج )4/193)
 (.448)ص  انظر احملرر (8)
(, والروضة 11/393(, وفتح العزيز )7/469واملذهب كما ذكر املصنف. انظر التهذيب ) (9)

 (.9/241(, وحتفة احملتاج )4/193(, وأسىن املطالب )10/244)
 (.3/300انظر حترير الفتاوى ) (10)
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 . (3)وز قتل رسول الكّفارجيفرع: ّل 
, وإرسال املاء عليهم, ورميهم البالد والقالعوجيوز حصار الكّفار يف قوله: "
على أهل الطائف  . ونصب (5) چۓ  ۓ   چ لقوله تعاىل: (4)؛بنار وِمْنَجِنيٍق"

 . (6), وحاصرهم. رواه الرتمذي والبيهقياملنجنيق
النيب أغار على بين ألّن  (8)"؛وتبييتهم يف غفلة. "(7)وحماصرهتم يف الصحيحني

, وأنعامهم تحسَقى على املاء. فقتل مقاتلهم وسىب ذراريهم. متفق املصطلق وهم غاّرون
                                                           

 /ب/ب(.438) (1)

 (.4/303انظر األم ) (2)
(, واجملموع 11/394(, وفتح العزيز )12/132)(, والبيان 3/278املهذب )انظر  (3)

 .(10/244(, والروضة )19/296)
(, وحتفة 4/193(, وأسىن املطالب )10/244(, والروضة )11/394انظر فتح العزيز ) (4)

 (.9/241احملتاج )
 .5سورة التوبة:  (5)
حديث ثور ( من 2762الرتمذي يف سننه, ابب ما جاء يف األخذ من اللحية, برقم ) اخرجه (6)

, ابب ما يفعل ابلرجال البالغني من أهل البيهقي يف السنن الصغريأيضا  اخرجهبن يزيد, و 
(, 335, برقم )(, وأبو داود يف املراسيل, ابب يف فضل اجلهاد2842الرب, برقم )

 من(كلهم 621والشاشي يف مسنده, ابب من مناقب أيب عبيدة بن اجلراح وغريه, برقم )
 الصغري اجلامع ضعيف طرق عن مكحول, فذكره. وقال األلباين: "موضوع". انظر

(4517). 
(, ومسلم يف صحيحه, ابب 4325البخاري يف صحيحه, ابب غزوة الطائف, برقم ) اخرجه (7)

 أيب عن عمرو، عن عيينة، ( كالمها من طرق عن سفيان بن1778غزوة الطائف, رقم )
 فذكره. :قال ر،عم بن هللا عبد عن العباس،

(, وحتفة 4/193(, وأسىن املطالب )10/244(, والروضة )11/394انظر فتح العزيز ) (8)
 (.9/241احملتاج )
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فلو حَتصَّن هبا أو مبوضٍع ِمن واحملاصرة حمّلها يف غري مكة. ". قال اإلمام البلقيين: (1)عليه
. نّص على األخري يف "حَرمها حربيون مل جيز قتاهلم مبا يعّم, وّل نصب الرب عليها

 (4)مبا يعّم ميتنع بطريق األوىل. ومحل أبو الفرج الزاز (3). والقتالالواقدييف ِسرَي  (2)األم
اجلواَز يف غري مّكة على ما إذا كان ابإلمام إليه حاجة أو مل يكن فيهم إّّل املقاتلة. فإن 

 وارتضاه.  (6)عنه شيخنا (5)مل تكن حاجة, وكان فيهم النساء والصبيان كره, حكاه/
يعين إذا  ملذهب"جاز ذلك على ا فإن كان فيهم مسلم أسي أو اتجرقوله: "

أو مستأمن أو طائفة من  (8)ن أسري أو اتجريف البلدة أو القلعة مسلم م (7)]كان[
هؤّلء, فاملذهب أنّه جيوز قصدح أهِلها ابلنار واملنجنيق وما يف معنامها على األظهر؛ لئاّل 

حببس مسلم فيهم, لكن يحكَره إن مل تكن ضرورة. وإن كانت ضرورة   اجلهاديعطّلوا 

                                                           

, (2541البخاري يف صحيحه, ابب من ملك من العرب رقيقا فوهب وابع, برقم ) اخرجه (1)
اإلسالم, برقم ومسلم يف صحيحه, ابب جواز اإلغارة على الكفار اّلذين بلغتهم دعوة 

 ( كالمها عن بن عون, عن انفع.1730)
 (.4/239انظر األم ) (2)
سقط من )ب( قوله )مبا يعّم, وّل يصّب الرب عليها. نّص على األخري يف األم يف ِسرَي  (3)

 الواقدي. والقتال(.
 (.3/300انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)
 /ج/أ(.200) (5)
 (.3/300النقل عنه يف حترير الفتاوى ) انظرأي البلقيين.  (6)
 سقط )كان( من )أ(, واملثبت من )ج(. (7)
يعين إذا كان يف البلدة أو القلعة مسلم عن  "سقط من )ب( قوله: )جاز ذلك على املذهب (8)

 أسري أو اتجر(.
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كخوف ضررهم أو مل حيصل فتح القلعة إّّل به جاز قطعا. وقيل: ّل اعتبار ابلضرورة, 
  .(1)بل إن علم أّن ما يرمى به يهلك املسلم مل جيز. وإن كان موهوما فالقوّلن

حرٌب, فتُتَّسوا بِنساء وصبيان جاز رميهم, وإن دفعوا  (2) اْلَتحمولِو قوله: "
يعين إذا ترتسوا ابلنساء  هبم عن أنفسهم, ومل تدع ضرورة إىل رميهم فاألظهر تركهم"

والصبيان. فإن كانت ضرورة أبن كان ذلك يف حال القتال, ولو تركوا لغلبوا املسلمني 
عون هبم عن أنفسهم, واحتمل جاز الرمي والضرب. وإن مل تكن ضرورة أبن كانوا يدف

الال تركهم فطريقان أصّحهما على قولني: أحدمها جيوز رميهم كما جيوز نصب 
 َلّما ؛ لقوله (3)املنجنيق على القلعة, وإن كان نصبهم. ورّجحه يف الروضة من زوائده

. (5)"هم منهم: "(4)سحئل عن املشركني يبّيتون, فيحصيبون من نسائهم وذراريهم. ]فقال[
والثاين: ّل جيوز؛ ألنّه يؤّدي إىل قتِل َمن َمَنَع قتله. وصّححه يف الكتاب تبعا 

                                                           

(, وحتفة 10/245(, والروضة )11/394واملذهب كما قال املصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/65(, وهناية احملتاج )9/242احملتاج )

, ومعجم ديوان العرب (3/246) . انظر العنيالتحم فقد تالزق, متباينا كان  شيء كل  (2)
 (.5/69(, وهتذيب اللغة )2/331)

 (.10/244لروضة )(, وا11/397انظر فتح العزيز ) (3)
 كلمة )فقال( ساقطة من )أ( ومن )ب(. واملثبت من )ج(.  (4)
البخاري يف صحيحه, ابب أهل الدار يبيتون, فيصاب الولدان, برقم  اخرجهمتفق عليه:  (5)

 تعمد, غري من البيات يف والصبيان النساء قتل جواز , ومسلم يف صحيحه, ابب(3013)
 ابن عن هللا، عبيد عن الزهري، عن عيينة، بن سفيان( كالمها من طرق عن 1745برقم )
 واللفظ ملسلم. .فذكره :قال جثامة، بن الصعب عن عباس،
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. والطريق الثاين القطع ابجلواز. ورّد املنع إىل الكراهة. وقيل يف الكراهة على (1)للمحّرر
 . (2)هذا قوّلن

. والفرق , فإن مل تدُع ضرورة إىل رميهم تركناهم"وإن تُتّسوا مبسلمني قوله: "
/أ[ وبني أطفال املشركني ونسائهم أّن املسلم حمقون الّدم حبرمة الدين, فلم 356بينهم ]

جيز قتله من غري ضرورة, والنساء واألطفال ححقن دمحهم؛ ألهّنم غنيمة للمسلمني. فجاز 
 . (3)قتلهم من غري ضرورة

ضرورة أبن ترتسوا هبم  (4)أي وإن )دعت( جاز رميهم يف األصّح" "وإاّل  قوله:
م, جاز رميهم يف حال القتال, وكانوا حبيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا, وكثرت نكايته

 ّل الترتس؛ ألنّ  ,. ويقصد ابلرمي املترّتس(6)قاله يف الروضة .(5)على الصحيح املنصوص
قدام. وقيل: ّل جيوز الرمي إذا مل ميكن ضرب مفسدة اإلعراض أكثر من مفسدة اإل

الكفار إّّل بضرب مسلم؛ ألّن غايته أن خياف على أنفسنا. ودم املسلم ّل يباح 
 . (7)ابخلوف؛ بدليل صورة اإلكراه

                                                           

 (.446انظر احملرر )ص  (1)
(, والروضة 11/397( وفتح العزيز )7/369األظهر كما ذكره املصنف. انظر األم ) (2)

 (.8/65(, وهناية احملتاج )9/242(, وحتفة احملتاج )10/244)
(, وفتح العزيز 12/123(, والبيان )17/456(, وهناية املطلب )7/369انظر األم ) (3)

 (.10/244(, والروضة )11/397)
 والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. ويف )أ(: )ادعت(. (4)
 (.7/369انظر األم ) (5)
 (.10/244انظر الروضة ) (6)
(, والروضة 11/397ح العزيز )(, وفت7/369واألصح كما ذكر املصنف. انظر األم ) (7)

 (.8/65(, وهناية احملتاج )9/242(, وحتفة احملتاج )10/244)
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إذا كان الكفار هم القاصدون, وّل سبيل  :(1)وحمّل اخلالف كما قاله يف املطلب
  امتنع قطعا. إبصابة األسرى, وإّّل  (2)إىل دفعهم إّّل 

إذا مل يزد عدد الكفار على مثلينا إاّل  وُيرم االنصراف عن الصفقوله: "
يعين  متحّرفا لقتال أو متحّيزا إىل فئة يستنجد هبا. وجيوز إىل فئة بعيدة يف األصّح"

أّن من حضر الصّف تعنّي عليه الثبات, إذا كان املشركون ضعف املسلمني. وّل جيوز له 
اّلنصراف إّّل إذا انصرف متحرّفا لقتال أبن يكون يف َمِضيق, فينصرف إىل محتََّسع ميكنه 
القتال فيه أو يتحّول عن مقابلة الريح أو الشمس أو انصرف على قصد أن يذهب إىل 

هبا يف القتال, سواء كانت قليلة أو كثرية, قريبة أو بعيدة على  طائفة يستنجد
 . (4), وهو املنصوص(3)الصحيح

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ قال تعاىل:

 چۉ  ۉ
اآلية. وإطالقها يشمل القريبة والبعيدة. ومثّلوا البعيدة ابملنهزم من  (5)
 :. وقال البلقيين(1). قاله الزركشي(8)داود حديٌث رواه أبو (7). وفيه(6)الروم إىل الجاز

                                                           

 /أ(.274/ل32انظر املطلب العايل ) (1)
 أداة استثناء )إّّل( ساقطة من )ج(. (2)
(, واملهذب 8/378وهو الصحيح. وقيل: ّل يتبع إن كانت بعيدة. انظر خمتصر املزين ) (3)

 (.10/58(, والروضة )11/90ز )(, وفتح العزي3/276)
 (.4/257انظر األم ) (4)
 .15سورة األنفال:  (5)
 (.16/414(, وكفاية النبيه )14/182انظر الاوي الكبري ) (6)
 ويف )ب(: )يف( بدل )فيه(. (7)
( من حديث عبد هللا بن عمر. 2647انظر سنن أيب داود, ابب يف التويل يوم الزحف, برقم ) (8)

(, وضعّفه األلباين يف 1716حسنه الرتمذي انظر ابب ما جاء يف الفرار من الزحف برقم )
 (.5/27إراواء الغليل )
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إّّل إهّنم ينحازون إىل األقرب فاألقرب  :قال الشافعي "يف كالم الشيخ أيب حامد:
 . (2)"منهم

فعلى هذا, َمن وجد فيه فئة قريبة امتنع عليه التحّيز إىل البعيدة قطعا. وعّد 
 . (3)الفرار من الزحف من الكبائر رسول هللا 

للقتال أو يكفيه أنّه مىت  (4)وهل يحشرَتط يف توبته )معاودته("قال يف الكفاية: 
 (8)يف الروضة وأصلها (7). ]و[(6)" (5)عاد ّل ينهزم إّّل كما أمر هللا تعاىل, فيه وجهان

 أّن النساء ّل أيمثن ابلتويل.  (9)عن النص
 (1)أّن العبد إذا حضر بغري إذن سيده/ (11)عن النصّ  (10)وحكى اإلمام البلقيين

ّل حيرم عليه الفرار. أّما من عجز مبرض أو مل يبق معه سالح أو مات فرسه, وهو ّل 

                                                           

 (.204انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (1)
 (.3/304انظر النقل عن كل من البلقيين والغزايل والشافعي يف حترير الفتاوى ) (2)

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ  :تعاىل هللا قول البخاري يف صحيحه, ابب اخرجه (3)

(, ومسلم يف صحيحه, ابب 2766(, برقم )10)النساء:   چک  ک   کک
 (.89بيان الكبائر وأكربها, برقم )

 ويف )أ(: )معاود(, واملثبت من )ب( و )ج(. (4)
, وحتفة (9/331(, والنجم الوهاج )13/242والظاهر هو الوجه الثاين. انظر حبر املذهب ) (5)

 (. 6/35(, ومغين احملتاج )9/244احملتاج )
 (.16/415ر كفاية النبيه )انظ (6)
 سقط حرف )و( من )أ(, واملثبت من )ب( و )ج(. (7)
 (.10/249انظر الروضة ) (8)
 (.4/179انظر األم ) (9)
 (.3/305انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (10)
 (.4/179انظر األم ) (11)
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. وصّحح املصّنف أّن الرمي ابألحجار يقوم (2)يقدر على القتال راجال فله اّلنصراف
 (5)أنّه حيرم (4)اّلنصراف, إذا قدر عليها. واألصحّ  (3)مقام السالح أي فال جيوز له/

ەئ    ەئ  چاّلنصراف على من غلب على ظّنه أنّه إن ثبت قحتل؛ لقوله تعاىل: 

  .(6) چوئ   وئ
أي سواء  "وال يشارك متحّيز إىل بعيدٍة اجليَش فيما َغِنم بعد مفارقتهقوله: "

جّوزان له ذلك أو منعناه؛ إلعراضه قبل وجود اّلستحقاق, وهو انقضاء الرب وحيازة 
 .(8)وهكذا الكم يف املتحّرف للقتال غنموه قبل مفارقته. (7)املال. وّل يبطل حّقه )مما(

والظاهر من الّنص أنّه ". قال اإلمام البلقيين: (10)هنا عن النصّ  (9)نقله الرافعي
. (1)"املتحّيز إىل فئة قريبة. وإذا محل على األعّم حصل لنا العمل بظاهر النصيف 

 فيكون ما رّجحه من مشاركة املتحّيز إىل القريبة خمالفا للّنص. 

                                                           

 /ب/أ(.439)( 1)

(, والنجم الوهاج 10/248(, والروضة )11/404(, وفتح العزيز )7/455انظر التهذيب ) (2)
(9/331.) 

 /ج/ب(.200) (3)
(, والنجم الوهاج 10/248(, والروضة )11/404(, وفتح العزيز )7/455انظر التهذيب ) (4)

(9/331.) 
 ويف )ب(: )حيرم له( أي بزايدة كلمة )له(. (5)
 .45سورة األنفال:  (6)
 ويف )أ( )مبا(, والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. وهو يوافق ما يف روضة الطالبني. (7)
(, والنجم 16/495(, وكفاية النبيه )10/248(, والروضة )11/404انظر فتح العزيز ) (8)

 (.3/96(, وأسىن املطالب )9/332الوهاج )
 (.11/404انظر فتح العزيز ) (9)
 (.4/179انظر األم ) (10)
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؛ لبقاء نصرته واّلستنجاد به فهو  يف األصّح" ويشاِرك متحّيز إىل قريبةقوله: "
القريبة يشارك اجليش فيما غنمه. والثاين: ّل يشاركهم إلعراضه كاملتحّيز إىل كالسريّة 

 . (2)الفئة البعيدة
؛ ملا روى أبوداود عن ابن على مثلني جاز االنصراف" (3)فإن زادواقوله: "

 چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ , قال: ملا نزلت:  عباس
مث  شّق ذلك على املسلمني (4)

خرب مبعىن وهي ). (6)اآلية  (5) چڱ  ڱ   ں  ںچ  خحّفف عنهم بقوله تعاىل:
 ؛ ألّن التخفيف ّل يدخل إّّل فيما هو أمر. (7)األمر(

؛ إاّل أنّه ُيرم انصراف مائِة َبَطٍل عن مائتني وواحٍد ضعفاء يف األصّح"قوله: "
العدد عند تقارب األوصاف. والثاين: جيوز؛  (8)ألهّنم يقاوموهنم لو ثبتوا. وإّّنا )يراعى(

. قال الزركشي: "ظاهر النص (9)ألّن اعتبار األوصاف يعسر, فتعّلق الكم ابلعدد

                                                           

 (.3/304انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)
(, وكفاية 10/248(, والروضة )11/404واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.3/96(, وأسىن املطالب )9/332(, والنجم الوهاج )16/495النبيه )
 (.520انظر )ص ويف منهاج الطالبني: )زاد( بدل )زادوا(. (3)
 .65سورة األنفال:  (4)
 .66سورة األنفال:  (5)

 (.4653, برقم )چڱ  ڱ   ں  ںچابب  البخاري يف صحيحه, اخرجه (6)
ويف النسخ الثالثة )وهي أمر مبعىن اخلرب(, والصواب هو ما أثبته من أسىن املطالب  (7)

 (.6/32(, ومغين احملتاج )2/211(, وفتح الوهاب )5/124(, والغرر البهية )4/191)
 والصحيح هو املثبت من )ج(. ويف )أ( و)ب(: )يرعى(. (8)
(, والنجم 10/248(, والروضة )11/405واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (9)

 (.3/96(, وأسىن املطالب )9/333الوهاج )



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
277 

. وجيراين يف عكسه وهو فرار مائة من (2)"(1)مراعاة العدد وهو قضّية كالم اجلمهور
 .(3)ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعني من أبطاهلم

فرع: لو لقي مسلم مشرَكني يف غري الرب, فإن طلباه فله الفرار؛ ألنّه غري 
والثبات إّّنا هو  اجلهادمتأّهب. وإن طلبهما ومل يطلباه فكذلك يف األصّح؛ ألّن فرض 

. وقال اإلمام البلقيين: نصُّ املختصِر يقتضي منع الفرار يف هذه (4)يف اجلماعة
 . (5)الصورة

" أي ّل يحسَتحب ابتداء املبارزة؛ ألنّه قد يحقَتل فتنكسر وجتوز املبارزةوله: "ق
 . (6)قلوب املسلمني. وّل يحكَره ِلما فيه من إظهار القوة. وقيل: يحكَره. وقيل: يحسَتحبّ 

 (1)أمر محزة ؛ ألّن النيب (7)"فإن طلبها كافر اسُتِحّب اخلروج إليهقوله: "
ملا  (3) عتبة وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبةابخلروج إىل   (2)بن الارث ةوعليا وعبيد

                                                           

(, وأسىن 9/333(, والنجم الوهاج )10/248(, والروضة )11/405انظر فتح العزيز ) (1)
 .(3/96املطالب )

 (.210انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (2)
(, وأسىن 9/333(, والنجم الوهاج )10/249(, والروضة )11/405انظر فتح العزيز ) (3)

 (.4/192املطالب )
 (, وكفاية النبيه10/249(, والروضة )11/405(, وفتح العزيز )7/472انظر التهذيب ) (4)

 (.8/65(, وهناية احملتاج )16/417)
 (.6/32انظر مغين احملتاج ) (5)
(, وأسىن 10/250(, والروضة )11/407واألصّح هو القول جبوازها. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.6/36(, ومغين احملتاج )9/245(, وحتفة احملتاج )4/192املطالب )
(, وحتفة احملتاج 4/192(, وأسىن املطالب )11/407( فتح العزيز )10/150انظر الروضة ) (7)

 (.6/36(, ومغين احملتاج )9/245)
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  هللا رسول عم, يعلى أبو قصي بن مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن محزة هو (1)
 هللا رسول من أسن وكان. الشهداء سيد هلب، أيب موّلة ثويبة أرضعتهما الرضاعة، من وأخوه
 أحدا، وشهد. ربيعة بن شيبة قتل بدرا، وشهد. املبعث من الثانية السنة يف أسلم. بسنتني 
 وكان. هــــ3 سنة شوال من النصف السبت يوم قحِتل مث نفسا وثالثني واحدا املشركني من قـََتل
 أيب بن حنظلة إّل املسلمني قتلى وجبميع املشركون، به ومثل. ومخسني سبعا عمره من بلغ قد

 وأسد(, 672/ 2) نعيم أليب الصحابة معرفة انظر. املشركني مع كان  أابه فإن الراهب، عامر
 .(441/ 3) األمني البلد اتريخ ىف الثمني والعقد(, 67/ 2) الغابة

 أسن عبيدة وكان. قصي بن مناف عبد بن املطلب عبد بن الارث بن عبيدة الارث أبو هو (2)
 رسول عقده لواء أول كان.  الوجه حسن أمسر مربوعا وكان. سنني بعشر  هللا رسول من
 بن عبيدة قتل. عبيدة لواء بعده عقد مث, املطلب عبد بن لمزة املدينة قدم أن بعد  هللا

 ثالث ابن قتل يوم عبيدة وكان .ابلصفراء  هللا رسول فدفنه بدر يوم ربيعة بن شيبة الارث
 ومعرفة(, 38/ 3) الكربى والطبقات(, 37/ 3) الكربى الطبقات انظر. سنة وستني

 .(1914/ 4) نعيم أليب الصحابة
 بدر يوم كان  ملا. قصي بن مناف عبد بن مشس عبد بن ربيعة ابنا وشيبة . وعتبةعتبة هو ابن (3)

 أيب بن وعلي ,املطلب عبد بن محزة إليهم فخرج. عتبة بن والوليد ,ربيعة ابنا وشيبة عتبة برز
 هللا أسد أان: فقال أنت؟ من: شيبة له فقال لمزة شيبة فربز. الارث بن وعبيدة ,طالب
 من: فقال لعلي الوليد برز مث. محزة فقتله ,ضربتني فاختلفا. كرمي  كفء:  قال! رسوله وأسد
: عتبة فقال الارث بن لعبيدة عتبة برز مث. علي فقتله. رسوله وأخو هللا عبد أان: فقال أنت؟

 منهما كل  أوهن, ضربتني فاختلفا. كرمي  كفء:  قال. اللف يف الذي أان: قال أنت؟ من
: سنة ومئة أربعني ابن بدر يوم ربيعة بن عتبة وكان. عتبة على وعلي محزة فأجاز صاحبه

 الطبقات انظر. سنني بثالث عتبة من أكرب وشيبة: قالوا سنة، ومئة ومخسني اثنتني ابن وقيل
 دمشق اتريخ وخمتصر(, 67/ 2) العلمية ط الغابة وأسد(, 61/ 3)و(, 17/ 2) الكربى

(16 /58). 
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 البخاريوهو خمتصر عند  .(1)بسند صحيح داود عن علي  ملا طلبوا ذلك. رواه أبو
أيب ذرعن  (3). ومتفق عليه(2)عنه

(4) . 
 

من ابرز ّل  وإن شرط أن ّل يقاتله غريه وىّف له ابلشرط. ولو جرت العادة أبنّ 
. وحكاه (6)[(5)يقاتله غري من برز إليه فهي كالشرط على األصّح يف أصل ]الروضة

 . (1)عن النصّ  (8)وغريه (7)املاوردي
                                                           

(, والاكم يف املستدرك, ابب ذكر 2665أبوداود يف سننه, ابب يف املبارزة, برقم ) اخرجه (1)
(, وابن شيبة يف مصنفه, ابب غزوة بدر ومىت كانت وأمرها, برقم 4882إسالم محزة, برقم )

 علي، عن مضرب، بن حارثة عن إسحاق، أيب عن هم من طرق عن إسرائيل،( كل36679)
/ 7)الرواايت"  أصح الباري عن سند أيب داود: "وهذه فذكره. قال ابن حجر يف فتح

الشيخني". انظر  شرط على الاكم حهوصحّ  صحيح، . وقال األلباين: "حديث(298
 . (417/ 7) صحيح سنن أيب داود

 (.3965برقم ) صحيحه, ابب قتل أيب جهل,بخاري يف ال اخرجه (2)
(, ومسلم يف صحيحه, ابب 3969البخاري يف صحيحه, ابب قتل أيب جهل, برقم ) اخرجه (3)

(  3033(, برقم )19)سورة الج:   چں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چ يف قوله تعاىل
 ذر. أيب عن عباد، بن قيس عن جملز، أيب عن هاشم، أيب عن كالمها من طرق عن هشيم،

بقات هـــ. انظر الط32سنة  هو جندب بن جنادة الغفاري. مات ابلزبدة يف زمن عثمان  (4)
(, والتاريخ األوسط 29سامي والكىن للشيباين )ص(, واأل678خلليفة بن خياط )ص

 (.1/66للبخاري )
 (.10/250انظر الروضة ) (5)
 ويف )أ( سقٌط. واملثبت من )ب( و )ج(. (6)
 (.14/252انظر الاوي الكبري ) (7)
(, واجملموع 13/307(, وحبر املذهب )3/284(, واملهذب )8/381انظر خمتصر املزين ) (8)

 (.16/411(, وكفاية النبيه )19/316)
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أي وعرف قوته وجرأته. أّما الضعيف  "حتُسُن ِمّن َجرَّب نفَسهوإّّنا قوله: "
. وقيل: (3)ابتداًء وإجابًة على الصحيح املنصوص (2)اّلذي ّل يثق بنفسه فتحكرَه له املبارزة

 . (4)حيرم
أي يحسَتحّب أن ّل يبارز إّّل إبذن اإلمام أو األمري. فإن  وإبذن اإلمام"قوله: "

جائز. والثاين: حيرم؛  اجلهادير ابلنفس يف إذنه جاز على الصحيح؛ ألّن التغر  ابرز بغري
يبارز إذا كان حيصل  . وكبري اجليش ّل جيوز أن(5)ألّن لإلمام نظرًا يف تعيني األبطال

 . (6)قاله املاوردي بقتله هزمية.
 . (8)البلقيين: حيتمل أن يقال ابلكراهة خاصة (7)وقال اإلمام/

 ؛ ألّن النيب والظَّفر هبم" وجيوز إتالف بنائهم وشجرهم حلاجة القتالقوله: "
أاّن ّل . وقال املاوردي: إذا علمنا (1). متفق عليه(9)قطع خنل بين النضري وحّرق عليهم

 . (3). وصّوبه البلقيين(2)نصل إىل الظفر هبم إّّل بفعل ذلك وجب

                                                           

 (.4/257انظر األم ) (1)
 ويف )ج(: )املبارة( بدل )املبارزة(. (2)
 .(4/257األم )انظر  (3)
(, والروضة 11/407والصحيح املنصوص كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.6/36(, ومغين احملتاج )9/245(, وحتفة احملتاج )9/335(, والنجم الوهاج )10/250)
(, والنجم 10/250(, والروضة )11/407والصحيح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (5)

 .(6/36(, ومغين احملتاج )9/245ج )(, وحتفة احملتا 9/335الوهاج )
 (.14/252انظر الاوي الكبري ) (6)
 /ج/أ(.201) (7)
 (.4/192(, وأسىن املطالب )3/305انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
(, والنجم الوهاج 11/422(, وفتح العزيز )13/245(, وحبر املذهب )7/376انظر األم ) (9)

 (.4/195(, وأسىن املطالب )9/336)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
281 

أي إذا مل حيتج  لنا, فإن رُِجي نُِدب الُتك" (4)وكذا إن مل يُرَج حصوهلاقوله: "
إلتالفها للقتال, ولكن غلب على الظّن عدم حصوهلا للمسلمني جاز إتالفها أيضا 

. وّل حيرم (5)الّظن حصوهلا كره اإلتالف مغالظة هلم وتشديدا عليهم. وإن غلب على
. واّلذي يف (7). قال البلقيين: وليس مبعتمد(6)/ب[, كذا يف الروضة356على األصّح ]

عن  (10), وحكاه الشيخ أبو حامد(9)استحباب الرتك كما يف الكفاية (8)الشرح
. (12)عرّب به احملّرر. وتعبري املصنف ابلرجاء فيه جتّوٌز؛ ألّن املراد غلبة الظن كما (11)النص

رْيًا ومل ميكن اّلستقرار فيها. فأّما إذا فتحها وهذا إذا دخل اإلمام أو األمري بالدهم محغِ 

                                                           

 دية يف إليهم  هللا رسول البخاري يف صحيحه, ابب حديث بين النضري وخمرج اخرجه (1)
(, ومسلم يف صحيحه, ابب جواز 4032) , برقم برسول الغدر من أرادوا وما الرجلني،

( كالمها من طرق عن انفع, عن ابن عمر, 1746قطع أشجار الكفار وحتريقها, برقم )
 فذكره.

 (.14/186انظر الاوي الكبري ) (2)
 (.3/306انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
 ويف )ج(: )حصوله( بدل )حصوهلا(. (4)
(, والنجم الوهاج 11/422(, وفتح العزيز )13/245املذهب )(, وحبر 7/376انظر األم ) (5)

 (.4/195(, وأسىن املطالب )9/336)
 (.10/258انظر الروضة ) (6)
 (.3/306انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
 (.11/422انظر فتح العزيز ) (8)
 (.16/453انظر كفاية النبيه ) (9)
 (.439انظر الوجيز للغزايل )ص  (10)
 (.4/306انظر األم ) (11)
 (.450انظر احملرر )ص  (12)
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قهرا فيحرم التخريب والقطع؛ ألهّنا صارت غنيمة. وكذا لو فتحها صحلحا على أن يكون 
 . (1)لنا أو هلم

إاّل أي احملرتم للنهي عن ذبح اليوان إّّل ملأكله " "وُيرم إتالف احليوانقوله: "
يقتل أخذه الكفار وقاتلوا عليه  (3)؛ ألنّه إذا مل/"(2)ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر هبم

" أي مبقاتلهم عليه. فإنّه جيوز إتالفه. وّل وِخْفنا رجوَعه إليهم وضَرره (4)أو غنمناه"
جيوز إتالفه إذا غنمناه خلوف اّلسرتداد, لكن يذبح لآلكل. أّما غري اليوان من األموال 
إذا غنمناها وانصرفنا وخفنا اّلسرتداد فيجوز إتالفها؛ لئال أيخذوها فيتقّووا هبا. وّل 

 .(5)فنا اسرتدادهم, مل جيز قتلهمخالف أهّنم لو لقوان, ومعنا نساؤهم وصبياهنم, وخِ 
فرع: جيب قتل اخلنازير, إن كانت تعدو على الناس, وإّّل فوجهان. ظاهر 

حبال. وتراق اخلمور,  (9)(اإلفساد). وّل جيوز (8)فيه (7)أنّه ّل جيب, بل خمرّي  (6)الّنص

                                                           

(, وأسىن 9/337(, والنجم الوهاج )10/258(, والروضة )11/422انظر فتح العزيز ) (1)
 (.4/195املطالب )

 ويف )ج(: )به( بدل )هبم(. (2)
 /ب/ب(.439)( 3)

 ويف )ج(: )وا غنمناه( بدل )أو غنمناه(. (4)
(, والنجم الوهاج 10/258(, والروضة )11/423العزيز )(, وفتح 7/474انظر التهذيب )( 5)

 (.2/212(, وفتح الوهاب )9/337)

 (.4/280انظر األم ) (6)
 ويف )ب( و )ج(: )يتخري( بدل )خمري(. (7)
(, وكفاية النبيه 10/259(, والروضة )11/423(, وفتح العزيز )234انظر التنبيه )ص (8)

(16/455.) 
 ولعل الكالم يستقيم مبا أثبته. وهللا أعلم. ويف مجيع النسخ )اّلفسا(. (9)
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 (3)يف البحر (2). والصحيح(1)وتكسر املالهي, وتتلف ما يف أيديهم من التوراة واإلنيل
القرآن. منعح اإلحراق؛ ملا فيها من اسم هللا تعاىل, لكن املعىن موجود فيما نقش عليه 

 .(5)قاله يف التحرير .(4)وإحراقه جائز مع الكراهة
 

 فصل
أي وكانوا كسائر األموال؛ ألّن النيب  "نساء الكفار وصبياهنم إذا ُأسروا رَقُّوا"

  وقّيد (7). واخلنثى كاملرأة, واجملانني كالصبيان(6)كان يقسم السيب كما يقسم املال .
يقتلن عند  والوثنية. فمن ّل كتاب هلا كالدهرية (8)املاوردي النساء ابلكتابيات

                                                           

(, والروضة 11/423(, وفتح العزيز )234(, والتنبيه )ص 14/170انظر الاوي الكبري ) (1)
 (.16/455(, وكفاية النبيه )10/259)

, والتهذيب (14/170وهو الصحيح من املذهب. وقيل جبواز اإلحراق. انظر الاوي الكبري ) (2)
 (.10/259(, والروضة )11/423(, وفتح العزيز )5/179)

 (.13/230انظر حبر املذهب )( 3)

(, وفتح 9/338(, والنجم الوهاج )10/259(, والروضة )11/423انظر فتح العزيز )( 4)
 (.2/213الوهاب )

 (.3/307انظر حترير الفتاوى ) (5)

(, وصحيح ابن حبان, 6779الارث, برقم ) انظر مستدرك للحاكم, ابب ذكر جويرية بنت (6)
عليه, برقم  كوتبت  ما أداء صداقها جعل إذا ابملكاتبة يزوج أن لإلمام اإلابحة ابب ذكر

 أم من حديث عائشة (705(, وابن اجلارود يف املنتقى, كتاب النكاح, برقم )4054)
 (.5/37وهو حديث صحيح. انظر إرواء الغليل ) املؤمنني رضي هللا عنها.

(, والروضة 11/409(, وفتح العزيز )17/454وهو الظاهر. انظر هناية املطلب ) (7)
 .(500(, وكفاية األخيار )ص9/339(, والنجم الوهاج )10/250)

 (.14/177انظر الاوي ) (8)
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إذا امتنعن من اإلسالم. وحمّل ذلك يف النساء إذا مل يقاتلن. فإن قتلت  (1)الشافعي
. ويف جواز سيب الراهبة وجهان بناء (2)حربّية مسلما, مث ظفران هبا, جاز لإلمام قتلها

أنّه ّل  (5)عن الّنص (4). وحكى البلقيين(3)على قتل الراهب. كذا يف الروضة وأصلها
 تسىب النساء املرتّهبات. 

عبيَد الكفار دام الرّق عليهم. ولو كانوا  (6)أي أسروا وكذا العبيد"قوله: "
مرتدين أو مسلمني. وليس لإلمام قتلهم, وّل املّن عليهم. فلو مّن على عبد مل جيز إّّل 

لو رأى أن يفادي به أسرى من املسلمني, ويعّوض عنه ". ويف الاوي: (7)برضى الغاّنني
 . (9)"لو رأى قْتله قتَـَله, وضمن قيمته للغاّنني". ويف املهذب: (8)"الغاّنني, جاز

" أي ابلبلوغ والعقل والذكورة. وجيتهد اإلمام يف األحرار الكاملنيقوله: "
" أي ويكون أبسرى أو ماٍل واسُتقاقٍ  ويفعل األحظ للمسلمني ِمن قتٍل وَمنٍّ وفداءٍ "

ل كل من اخلصال عن قِ . ومال الفداء كسائر أموال الغنيمة. وقد نح (10)رقاهبم إذا اسرتقوا

                                                           

 .(5/163انظر األم ) (1)
 (.3/305(, وحترير الفتاوى )1/391عقود ), وجواهر ال(12/129انظر البيان ) (2)
 .(10/244(, والروضة )11/389انظر فتح العزيز ) (3)
 .مل أقف عليه (4)
 .(1/298انظر األم ) (5)
 ويف )ب( و )ج(: )أسر( بدل )أسروا(. (6)
(, والروضة 11/410(, وفتح العزيز )12/157( والبيان )5/151انظر التهذيب ) (7)

(10/251). 
 .(14/177انظر الاوي الكبري ) (8)
 .(3/283انظر املهذب ) (9)
 .(3/281(, واملهذب )234(, والتنبيه )ص8/408(, والاوي )371انظر اللباب )ص  (10)
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. والقتل بضرب الرقبة؛ ّل بتحريق وتغريق وّل متثيل هبم. واملّن  (1) /(2)فعل النيب 
. والفداء أبسارى (3) چڑ  ک  ک  ک  ک   چ ُّالتخلية جّماان؛ لقوله تعاىل:

ويف صبيا أو مسلمني أو مشركني مبسلم. املسلمني. فريّد مشركا مبسلم. ولو كان امرأة أو 
 : إّن اّلجتهاد ّلزم لإلمام. (4)الروضة وأصلها

أنّه مستحب. وأمري اجليش كاإلمام كما  (6)عن نص األم (5)وحكى البلقيين
 . (8)وغريه (7)صرّح به املاوردي
؛ ألنّه ّل يفعل أحَد األربعة إّّل حىت يظهر" فإن خِفي األحظُّ حَبَسهمقوله: " 

. ويف (10)املنع (9)ابّلجتهاد. فإن طلب األسري التقرير ابجلزية فوجهان. صّحح الفارقي

                                                           

، (457) برقم املسجد, املشرك دخول البخاري, ابب انظر هذه اخلصال املذكورة يف صحيح (1)
انظر هريرة. وأيضا  أيب من حديث (1764) برقم والسري اجلهاد كتاب  وصحيح مسلم,

وصحيح  ،1/154( 364) برقم الفخذ, يف يذكر ما ابب الصالة, صحيح البخاري, كتاب
 (.1365) برقم النكاح, كتاب  مسلم,

 /ج/ب(.201) (2)
 .4سورة حممد:  (3)
 .(10/251(, والروضة )11/410انظر فتح العزيز ) (4)
 .(3/308انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)
 .(4/266انظر األم ) (6)
 .(4/408انظر الاوي الكبري ) (7)
( وحتفة 4/193( وأسىن املطالب )501(, وكفاية األخيار )6/245انظر حبر املذهب ) (8)

 .(9/247احملتاج )
 .(225انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب السري, حتقيق أمحد العبيد )ص (9)
 .انظر املصدر السابق (10)
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وإّّنا الوجهان يف الوجوب. ويف  ه املذهب أنّه ّل خالف يف اجلواز,اّلذي يقتضي (1)البيان
. ويبقى التخيري فيما عدا (3) عن الّنص أّن األسري إذا بذل اجلزية حرحم )قتله( (2)الشامل

 . (5). حكاه الزركشي(4)القتل. وقال الرافعي يف ابب اجلزية أنّه األصحّ 
 

أي كما ّل جيوز تقريره ابجلزية. والصحيح أنّه ّل  وقيل: ال ُيسَُتّق وثينٌّ"قوله: "
ڑ  ک   چ فرق يف اّلسرتقاق بني أن يكون كتابيا أو وثنيا إلطالق قوله تعاىل:

 . (6)چک  ک  ک
أي يف القدمي أنّه ّل جيوز اسرتقاق العرب؛ ملا روى  وكذا عريبٌّ يف قول"قوله: "
لو كان اّلسرتقاق اثبتا على  قال يوم حنني: أّن النيب   (7) معاذالشافعي عن 

                                                           

 .(12/153انظر البيان ) (1)
 (.114-113 السري )ص كتاب  الصباغ, ّلبن انظر الشامل (2)
 ويف )أ( )قبوله(. والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(. (3)
 (.495-11/494انظر فتح العزيز ) (4)
 (.228انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (5)
 .4سورة حممد:  (6)
 عمرو بن كعب  بن عدي بن عائذ بن أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ الرمحن عبد أبو هو (7)

 بعثه. كلها  واملشاهد بدرا، شهد,  سلمة بين من وكان. سعد بن سلمة أخي سعد بن أدي بن
 يف هــــــ18 سنة األردن بناحية ابلشام عمواس طاعون يف وتويف. اليمن إىل داعيا  هللا رسول
/ 3) الكربى الطبقات انظر. عقب له وليس. سنة وثالثني مثان ابن وهو اخلطاب بن عمر خالفة
/ 5) نعيم أليب الصحابة ومعرفة(, 174: ص) خياط بن خلليفة والطبقات(, 437-443

2433). 
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ّل فرق بني العرب  (3)املشهور (2). واجلديد(1). إّّنا هو إساٌر وفداٌء"العرب لكان اليوم
  .(4)وغريهم؛ ألّن من جاز املّن عليه ومفاداته جاز اسرتقاقه كغري العريب

فرع: لو قتل مسلٌم أو ذّمٌي األسرَي قبل أن يرى اإلمام رأيه فيه, عحّزِر وّل قصاص 
 (5)وّل دية. ولو أسر صيب أو امرأة, فقتل, وجبت القيمة. فإن سىب الصيب وحده فمسلم

  .(6). ففيه قيمة عبد مسلم. وإن كان قاتلحه عبًدا لزمه القصاصتبعا للسابئ
يعين إذا أسلم الّر  ولو أسلم أسي عصم دمه, وبقي اخليار يف الباقي"قوله: "

 أحمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا: الكامل قبل أن خيتار اإلمام شيئا حرم قتله؛ لقوله 
. ويبقى خيار اإلمام يف اّلسرتقاق واملّن والفداء؛ ألنّه كان (7)أن ّل إله إّّل هللا الديث

ة أو عشرية يسلم هبا دينه فداَء فشرطحه أن يكون له فيهم عز اثبتا فال يزول. فإن اختار ال
 . (8)ونفسه

                                                           

( من حديث معاذ بن 18068البيهقي يف الكربى, ابب من جيري عليه الرق, برقم ) اخرجه (1)
 جبل. وقال: "وهذا إسناد ضعيف ّل حيتج مبثله".

 ويف )ج(: )الديث( بدل )اجلديد(. (2)
 (.4/288انظر األم ) (3)
والصحيح من املذهب هو القول أبنّه ّل فرق سواء فيه وثين وعريب وغريه من الكفار. انظر  (4)

(, وهناية احملتاج 6/39(, ومغين احملتاج )9/247(, وحتفة احملتاج )9/343النجم الوهاج )
(8/69.) 

 أي فهو حمكوم إبسالمه تبعا للسايب. (5)
-9/344(, والنجم الوهاج )252-10/251(, والروضة )11/411انظر فتح العزيز ) (6)

345.) 
 .( من حديث أنس 392البخاري يف صحيحه, ابب فضل استقبال القبلة, برقم ) اخرجه (7)
(, والنجم 16/391(, وكفاية النبيه )12/153وهو الصحيح من املذهب. انظر البيان ) (8)

 (.9/248(, وحتفة احملتاج )2/212(, وفتح الوهاب )9/344الوهاج )
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ألنّه لو جاز أن يفادي به جلاز رّد املسلم إىل  (1)؛ويف قوٍل يتعنّي الرّق" قوله: "
من إثبات اخلالف يف  (3). وعبارة الكتاب توهم ما تقتضيه عبارة الوجيز(2)دار الرب

 بعد اإلسالم.  (4)/جواز اّلسرتقاق
وإّّنا اختلفوا يف أنّه هل يرّق  .(5)قال الرافعي: وّل ذكر له يف كالم األصحاب

ّل. والطريق الثاين  (8)قولني. أظهرمها (7). أصّحهما على(6)بنفس اإلسالم؟ على طريقني
 . (9)القطع ابلتخيري

                                                           

(, 13/239(, وحبر املذهب )19/486(, وهناية املطلب )3/282انظر املهذب ) (1)
 (.12/153(, والبيان )5/150والتهذيب )

, (213/ 3) العني. انظر  املسلمني وبني بينهم صحْلحَ  ّل الذين املشركني بالدح دار الرب هي  (2)
 (.3/312(, واحملكم واحمليط )5/16وهتذيب اللغة )

 (.439انظر الوجيز )ص (3)
 /ب/أ(.440)( 4)

 (.16/437(, وكفاية النبيه )11/472(, وهناية املطلب )3/282انظر املهذب ) (5)
 وهو-الثاين والقول الصيب، فأشبه القتل حمرم أسري ألنه اإلسالم؛ بنفس يرق: األول القول (6)

: الرافعي قال. يفادي أو مين أو يسرتقه أن لإلمام بل اإلسالم، بنفس يرق ّل: -األظهر
 من أسر من: آخر يف وقال رقوا، األسر بعد أسلموا إن: موضع يف -الشافعي يعين-قال"

 قال" اسرتقاقه اإلمام رأى إن الرق من اإلسالم خيرجه ومل دمه إبسالمه حقن فأسلم املشركني
 ة(, والروض11/483. انظر فتح العزيز )"ابإلسالم يرق أنه يف ظاهر وهذا: "الرافعي

 ب(. 125 ل/6) لألذرعي احملتاج وقوت (،10/252)
 حرف )إىل( ساقط من )ج(. (7)
(, 5/150(, والتهذيب )11/472(, وهناية املطلب )3/282وهو األظهر. انظر املهذب ) (8)

 (.16/437(, وكفاية النبيه )10/252والروضة )
 (.410-11/409انظر فتح العزيز ) (9)
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 (2) به يعصم دَمه وماَله وصغاَر ولده" (1)وإسالم الكافر قبل الظفر قوله: "
أي سواء أسلم وهو حمصور أو يف حال أمنه, وسواء أسلم يف دار الرب أو اإلسالم؛ 

, فأحرز هلما (3)ابنا سعية --ثعلبة وأسيد, فأسلم حاصر بين قريظة ألّن النيب 
. والمل كاملنفصل. وّل (4)إسالمحهما أمواهَلما وأوّلَدمها الصغار. رواه الشافعي والبيهقي

وإسالم اجلّد أو "الكافر" اجلنسح ّل الذكر.  يحسرَتّق تبعا ألمه. واألم كاألب. فمراده بِ 
, ولو كان األقرب حيا. واجملنون  (6)على األصحّ  (5)اجلّدة يعصم ولَد اّلبن الصغري

                                                           

 (.521 ص:انظر منهاج الطالبني ) ويف منت املنهاج )ظفٍر( بدل )الظفر(. (1)
(, وكفاية 10/253(, والروضة )11/412(, وفتح العزيز )17/503انظر هناية املطلب ) (2)

 (.502(, وكفاية األخيار )ص16/253النبيه )
 بقدوم اليهود يعلمون كانوا  وهم. يهوديني كاان.  القرظي عريض بن سعية ابنا وثعلبة أسيد مها (3)

 هلم قال قريظة فتح صبحها يف اليت الليلة كانت  فلما. اإلسالم قبل وسلم عليه اّللَّ  صّلى النيب
 واتبعوه، اّللَّ  فاتقوا اهليبان، ابن لنا وصف كان  اّلذي للرجل واّللَّ  إنه يهود، معشر اي: هؤّلء
 حكم على قريظة بنو نزل صبيحتها يف اليت الليلة يف فأسلموا،  النيب إىل فنزلوا عليهم، فأبوا
 يف اخلالف تقدم  النيب حياة يف سعية بن وثعلبة سعية، بن أسيد وتويف. معاذ بن سعد
/ 1) الغابة وأسد(, 96/ 1) األصحاب معرفة يف اّلستيعاب انظر. أسد يف امسه

 .(206/ 1) الصحابة متييز يف واإلصابة(, 202,238
 أو يسلم مث الرب, دار يف مال وله أبمان يدخل الريب البيهقي يف الكربى, ابب اخرجه (4)

 (. والشافعي يف األم تعليقا, ابب الصلح على اجلزية,18263الرب, برقم ) دار يف يسلم
 ( 61. وصّححه األلباين. انظر صحيح السرية النبوية )ص(296/ 4)

 سقطت كلمة )الصغري( من )ب(. (5)
(, وكفاية األخيار 10/253(, والروضة )11/412وقيل: ّل يعصم. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.296(, فتح القريب اجمليب )ص9/345(, والنجم الوهاج )502)ص
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. وّل يعصم إسالمح األب (1)كالصغري. فلو بلغ عاقال, مث جحّن عصمه على الصحيح
  .(2)األوّلَد البالغني كما أفهمه ّلستقالهلم ابإلسالم

على أّن إسالم الكافر قبل  (3)نّص الشافعي ال زوجَته على املذهب"قوله: "
على أّن املسلم لو أعتق عبدا   (5). ونصّ (4)األسر ّل يعصم زوجته. فيجوز اسرتقاقها

تقرير  (6)/كافرا فالتحق بدار الرب ّل جيوز اسرتقاقه. فقيل: فيهما قوّلن. واملذهب
 /أ[357]. والفرق أّن الوّلء ّل ميكن رفعه وإبطاله, وإن تراضيا به. والنكاح (7)النصني

ينفسخ أبسباب, منها حدوثح الّرق. فلو كانت حامال عند إسالمه فاألصّح أنّه ّل 
 . (8)يعصمها

                                                           

 وقيل: ّل يعصم. انظر املصادر السابقة. (1)
 انظر املصادر السابقة. (2)
 (.4/287انظر األم ) (3)
(, والنجم الوهاج 10/253(, والروضة )11/413يز )واملذهب كما ذكر. انظر فتح العز  (4)

 (.6/40(, ومغين احملتاج )9/250(, وحتفة احملتاج )9/345)
 (.4/287انظر األم ) (5)
 /ج/أ(.202) (6)
(, 17/466(, وهناية املطلب )2/399(, واملهذب )18/87انظر الاوي الكبري ) (7)

 (.10/254(, والروضة )11/414(, وفتح العزيز )5/152والتهذيب )
(, والروضة 11/414وقيل: إنّه يعصمها؛ ألنّه حمكوم إبسالمه. انظر فتح العزيز ) (8)

 (.4/194(, وأسىن املطالب )10/253)
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أي سواء كان قبل الدخول أو  "فإن اسُُتِّقت انقطع نكاُحه يف احلال قوله: "
صاحب . وحكى (1)بعده على األصّح؛ ألّن حدوث الّرق يقطع النكاح, فأشبه الرضاع

 أّن النكاح يستمّر, وإن اسرتّقت.  (3) (2)التقريب
أي  وقيل: إن كان بعد دخوٍل انُتظرت العّدة, فلعّلها تعِتق فيها"قوله: "

إذا كانت كتابية؛ ألّن إمساك الرّة  (4)فيستمّر النكاح, سواء أسلمت أو مل تحسِلم
. فلو أسلمت, ومل تحعَتق, فإن كان الزوج ممن جيوز له نكاح (5)الكتابية للنكاح جائز

 . (7)قال اإلمام البلقيين: األرجح املنع .(6)األمة استمّر نكاحها, وإّّل فوجهان
يف اسرتقاقها خرية. وليس مرادا؛ ألهّنا تـحَرّق مبجّرد  يقتضي أنّ "فإن اسرتّقت" 

األسر. فكان األوىل أن يقول: فإن قلنا ّل يعصمها عن الّرق. وقوله: "انتظرت العّدة" 

                                                           

(, وأسىن 10/253)(, والروضة 11/414ر املصنف. انظر فتح العزيز )واألصح كما ذك (1)
 .(4/194املطالب )

 ابلَقفَّال املعروف الشافعي، الفقيه الّشاشي بكر أبو اإلمام إمساعيل، بن علي بن هو حممد  (2)
والفروع. توىف  األحصحول يف وصّنف النهر. وراء مبا عصره إمام كان  الكبري, صاحب التقريب.

(, والوايف 12/309, وسري أعالم النبالء )(245/ 8) اإلسالم انظر اتريخ .هـــ 365 سنة
 (.4/84ابلوفيات )

 (.10/253انظر النقل عنه يف الروضة ) (3)
 سقط من )ب( قوله )أو مل تسلم(. (4)
(, والنجم الوهاج 10/253(, والروضة )11/413واملذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (5)

 (.6/40(, ومغين احملتاج )9/250(, وحتفة احملتاج )9/345)
 (.16/427(, وكفاية النبيه )10/253(, والروضة )11/415انظر فتح العزيز ) (6)
 (.3/310انظر النقل عنه يف  حترير الفتاوى ) (7)
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 (1)يقتضي اهّنا تعتّد ملاء اّلذي أسلم نظرا ملا طرأ له من الرمة. ولإلمام البلقيين
 تربأ ليضة.احتماّلت فيما تعتّد به أرجحها تس

ِّقت زوجتحه الاملح ححِكم إبسالم المل, ومل يبطل رّقه   فرع: لو أسلم بعد ما اسرتح
. ولو أسلمت حامل حتت حريب مل تحسرَتّق هي وّل ولدها؛ ألهّنما (2)كاملنفصل
 . (3)مسلمان

سيب منكوحة  يعين أنّ  األصّح", وكذا عتيُقه يف وجيوز إرقاق زوجة ذّميقوله: "
. وكذا سيب عتيقه واسرتقاقه على (4)الّذّمي إذا كانت حربّية جائز. وينقطع به نكاحه

األصّح؛ ألّن الّذّمي لو التحق بدار الرب اسرتّق, فعتيقه أوىل. والثاين ّل جيوز  
 . (5)كاسرتقاق عتيق املسلم

, ورّتب (7)والشرح الصغري (6)وتبع املصنف يف حكاية اخلالف والتصحيح احملرر
 . فقال: إن جّوزان اسرتقاق عتيق املسلم فعتيق الّذّمي أوىل, وإّّل فوجهان.(8)يف الكبري

والوجهان يف الكتاب مفّرعان على املنع يف عتيق املسلم. وكان األوىل أن يقول املصنف: 
ليس كذلك بل تحرّق عبارته تقتضي أنّه ّل بّد من إرقاقها. و  (9)وترّق زوجة الّذمي؛ ألنّ 

                                                           

 (.3/311النقل عنه يف حترير الفتاوى ) انظر (1)
 (.16/427(, وكفاية النبيه )10/253(, والروضة )11/415انظر فتح العزيز ) (2)
 انظر املصادر السابقة. (3)
(, 9/347األصح كما ذكر املصنف. وقيل: ّل جيوز إرقاق زوجة الذمي. انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.8/70(, وهناية احملتاج )6/40) (, ومغين احملتاج9/251وحتفة احملتاج )
 األصح كما ذكر املصنف. انظر املصادر السابقة.  (5)
 (.450انظر احملرر )ص (6)
 /أ(.180/ل7انظر الشرح الصغري ) (7)
 (.11/415انظر فتح العزيز ) (8)
 ويف )ج(: )ألنّه( بدل )ألّن(. (9)
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حكاه  .(2)األم (1)مبجّرد السيب. وكان ينبغي أن يقول على الّنص؛ ألنّه منصوص يف
 . (3)اإلمام البلقيين

. (4)تقّدم اخلالف يف العتيق ال عتيُق مسلم وزوجُته على املذهب"قوله: "
جييء يف اسرتقاق حربية نكحها مسلم  ؟إسالم الريب هل يعصم زوجتهواخلالف يف أّن 
واحدة وغائر بينهما يف الكتاب تبعا  (6)فاملسألتان يف الروضة وأصلها (5)يف دار الرب؟ 

. وقوله "ّل عتيق مسلم" (10)قاله اإلمام البلقيين ذكره أوًّل. (9)ما (8). واملعتمد(7)للمحرر
 , لكّنه أسلم قبل األسر. (11)يشمل ما لو كان حني أعتقه كافر

                                                           

 حرف )يف( ساقط من )ب( و )ج(. (1)
 (.4/278انظر األم ) (2)
 (.3/310انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
املراد به مسألة: لو أّن مسلما أعتق عبدا كافرا فالتحق بدار الرب, هل جيوز اسرتقاقه؟ كما  (4)

 .سبق يف قول املصنف: "ّل زوجته على املذهب"
 (, والروضة11/413(, وفتح العزيز )12/168(, والبيان )13/279انظر حبر املذهب ) (5)

 (.4/149(, وأسىن املطالب )10/253)
 (.10/253(, والروضة )11/413انظر فتح العزيز ) (6)
 (.449انظر احملرر )ص (7)
(, والبيان 13/279واملعتمد هو أنّه ّل يعصم إسالمه من اسرتقاقها. انظر حبر املذهب ) (8)

 (.4/149(, وأسىن املطالب )10/253(, والروضة )11/413(, وفتح العزيز )12/168)
 ويف )ب(: )وما( بدل )ما(. (9)
 (.3/310انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (10)
 ويف )ب( و )ج(: )كافرا( بدل )كافر(. (11)
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أي سواء  إن كاان حّرين" وإذا ُسيب زوجان أو أحُدهم انفسخ النكاحقوله: "
قبل الدخول أو بعده؛ ألّن  (1)كاان صغريين أو كبريين, وأرّق اإلمام الزوج, وسواء كان

حىت  (3) حائلوّل  أَّل ّل توطأ حامل حىت يضع: (2)قال يف سيب أوطاس النيب 
 . (4)حتيض

ومل يفرق بني متزوجة وغريها. فلو مل ينفسخ النكاح ملا حّل الوطؤ بعد الوضع 
 . (5)واليض. أّما إذا مّن اإلمام على الكبري أو فادى به استمّرت الزوجية

                                                           

 ويف )ب(: )كاان( بدل )كان(. (1)
  النيب غزوة كانت  وبه هوازن، بالد يف واد وهو: -الواو وإسكان اهلمزة بفتح- أوطاس (2)

  190 قرابة مكة عن وتبعد عشرية، بلدة ومشال مكة، شرقي مشال فهي حنني، يوم هوازن
(, 1/281(, ومعجم البلدان )1/212معجم ما استعجم ) . انظرمتعرجة طريق على كيالً 

 .(35-34) اجلغرافية املعامل ومعجم
 كانت غري  إذا ذلك وغري واملرأة الناقة حالت: يقال حتمل. فلم وطئت, قد اليت فالائل (3)

 بن للقاسم الديث وحولل. انظر غريب حول ذلك من واجلمع حياّل حتول فهي حامل.
 (.4/8(, واحملكم واحمليط األعظم )69, والكنز اللغوي )ص(65/ 3) سالم

(, وأمحد يف مسنده, مسند أيب 2157أبوداود يف سننه , ابب يف وطء السبااي, برقم ) اخرجه (4)
( كلهم 2790(, والاكم يف املستدرك, كتاب النكاح, برقم )11228سعيد اخلدري, برقم )
وقال  اخلدري. سعيد أيب عن الوداك، أيب عن وهب، بن قيس عن من طرق عن شريك،

ث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. وقال ابن حجر الاكم بعد ذكر الديث: هذا حدي
 ماله ابعتبار ذلك حسن". وقال األلباين: "ولعل "وإسناده  :(441/ 1) البري يف التلخيص

 .(200/ 1) الغليل انظر إرواء .الشواهد" من
(, والبيان 5/154(, والتهذيب )3/288(, واملهذب )18/258انظر الاوي الكبري ) (5)

 (.11/416(, وفتح العزيز )12/174)
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أشار إىل أهّنما إذا كاان مملوكني أو أحدمها مل ينفسخ  قيل: أو رقيَقني"قوله: "
. وإّّنا  النكاح يف األصّح, سواء أسلما أم ّل. ومنهم من قطع به؛ ألنّه مل حيدث رِقٌّ

 (2)/. وهلذا لو سحِبيت مستولدة(1)انتقل فأشبه البيع وغريه. والثاين: ينقطع لدوث السيب
فيما إذا كان أحدمها رقيقا أو كاان رقيقني وسحِبيا أو  (3)صارت ِقنَّة. واختاره اإلمام البلقيين

وإطالق األخبار. وترّدد فيما إذا سحيب  (4)سحِبيت الزوجة. واستشهد له بنصوص الشافعي
 الزوج وحده ومها رقيقان. ورّجح أنّه ّل ينفسخ. 

ماله إن غنم بعد  (5)/, فُيقَضى منوإذا ُأِرّق وعليه دين مل يسقطقوله: "
الوصية,  ىأي سواء كان ملسلم أو ذمي. ويحقدَّم الدين على الغنيمة كما يحقدَّم عل إراقه"

وإن زال ملكه ابلّرق كما أّن الدين على املرتّد يحقَضى من ماله. وإن قلنا بزوال ملكه. 
وإن غنم املال قبل اسرتقاقه َمَلَكه الغاّنون. ومل يحقَض منه الدين كما لو انتقل ملكه بوجه 

 بغوي. وجزم ال(6)آخر. وإن غنم مع إرقاق اإلمام بعد األسر فاألصّح أّن الغنيمة مقّدم
. وإذا مل يوجد مال يحقَضى منه فهو يف ذّمته إىل أن (8), ورّجحه البلقيين(7)بتقدمي الدين

قاله اإلمام  حريب, فإن أرقّا يسقط الدين قطعا.يعتق. أّما إذا كان الدَّين لريب على 
                                                           

(, 12/174(, والبيان )14/242واألصح كما ذكر املصنف. انظر الاوي الكبري ) (1)
 (.9/348(, والنجم الوهاج )11/154(, وفتح العزيز )5/154والتهذيب )

 /ب/ب(.440)( 2)

 (.3/311انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 (.5/162انظر األم )( 4)

 /ج/ب(.202) (5)
(, 2/213(, وفتح الوهاب )9/348واألصح كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.8/71(, وهناية احملتاج )9/253(, وحتفة احملتاج )166ومنهج الطالب )ص

 (.5/153انظر التهذيب )( 7)

 (.3/311انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 8)
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. وقال القاضي حسني: يسقط إذا (2). وكذا إن رّق أحدمها كما قاله البغوي(1)البلقيين
 .(3)َمن عليه الدَّين اسرتقّ 

إذا اسرتق من له الدَّين ّل تربأ ". وقال يف الوسيط: (4)قال الرافعي: وهو الظاهر
 . (6). والفتوى عليه كما قاله اإلمام البلقيين(5)"ذّمة من عليه الدَّين

, مث أسلما أو قَِبال (7)ولو اقُتض حريب من حريب أو اشُتى منه شيئا وقوله: "
أي إذا كان القرض أو الثمن ماًّل خبالف ما إذا كان مخرا أو خْنزيرا.  ِجزيًة دام احلّق"

وكالمه يقتضي أنّه لو أسلم أحدمها أو قَِبل ِجزية سقط الق, وليس كذالك. فال يسقط 
سلم املديون أو قبلها يما إذا أفيما إذا أسلم صاحبح الدَّين أو قَِبل اجلزية قطًعا, وّل ف

. قال: ويقتضي عدم اخلالف فيما ذكره. والقوّلن عند (9)قاله البلقيين .(8)على األظهر
 . (10)العراقيني أيضا فيما إذا أسلما أو قَِبال اجلزية

إذا أتلف حريب على  ولو أتلف عليه, فأسلما, فال ضمان يف األصّح" قوله: "
ضمان؛ ألنّه مل يلتزم  فاألصّح أنّه ّل أسلما أو أسلم املتلفحريب ماّل أو غصبه, مّث 

                                                           

 (.3/311انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 1)

 (.5/153انظر التهذيب )( 2)

 (.11/418انظر النقل عنه يف فتح العزيز )( 3)

 (.11/418انظر فتح العزيز )( 4)

 (.7/29انظر الوسيط )( 5)

 (.3/312انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 (.521 ص:وكذا يف منهاج الطالبني. انظر ) ويف )ب( و )ج( مل تحذَكر كلمة )شيئا(. (7)
(, 7/29(, والوسيط )3/330واألظهر كما قال املصنف. وقيل: يسقط. انظر املهذب )( 8)

 (.17/151(, وكفاية النبيه )11/418(, وفتح العزيز )12/332والبيان )

 (.3/312)انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ( 9)

 انظر املصدر السابق.( 10)
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ين: يضمنه؛ ألنّه ّلزم شيئا. واإلسالم جيحبُّ ما قبله. واإلتالف ليس عقدا يحسَتدام. والثا
وإذا ثبت اخلالف مع )إسالم ". قال اإلمام البلقيين: (1)هّنم تراضوا عليهعندهم. فكأ

. قال: واخلالف (4). وقد أطلقه يف الوجيز(3)"فمع إسالم املتَلف عليه أوىل (2)املتِلف(
خيٍل  (5) أي إبجياف "واملال املأخوذ من أهل احلرب قهًرا غنيمةٌ ضعيف جدا. قوله: "

. يستوي يف ذلك ما أخذانه من أيديهم قهرا أو استولينا عليه (7)رِكاٍب كما تقّدم (6)(و)أ
 . (8)بعد هزميتهم ابلقتال

وكذا ما أخذه واحد أو مجٌع من دار احلرب سرقًة أو ُوِجد كهيئة  قوله: "
فيهما؛ ألّن دخول دار الرب  (9)أي غنيمة خمّمسة على األصحّ  الّلقطة على األصّح"

 (1). واّدعى اإلمام(10)والتغرير ابلنفس كالقتال. والثاين: أنّه ملن أخذه ّل جيب بتخميسه

                                                           

(, والوسيط 17/528األصح كما قال املصنف. وقيل: يضمن. انظر هناية املطلب )( 1)
 (.17/252(, وكفاية النبيه )10/257(, والروضة )11/417(, وفتح العزيز )7/29)

 ويف )أ(: )إثبات املسلم(. والصحيح واّلذي يستقيم به الكالم هو املثبت من )ب( و )ج(. (2)
 (.3/312انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 3)

 (.439انظر الوجيز )ص( 4)

, (582ص) اللغة يف شديدا. انظر التقفية سريا هبا سرت إذا الفرس أوجفت مصدر: اإلجياف (5)
 (.161(, وحلية الفقهاء )ص 187الشافعي  )ص  والزاهر يف غريب الفاظ

 .)ب( و )ج( )أ(: )و(. واألوىل ما أثبته من ويف (6)
 أي يف ابب قسمها.( 7)

 (.4/223) حاشيتا قيلويب وعمرية(, و 6/42(, ومغين احملتاج )9/350انظر النجم الوهاج )( 8)

(, وفتح العزيز 5/744(, والبيان )5/179( التهذيب )4/151وهو األصح. انظر األم )( 9)
 (.10/260(, والروضة )425و 11/358)

(, 13/229(, وحبر املذهب )7/487(, وهناية املطلب )8/378انظر خمتصر املزين )( 10)
 (.5/744(, والبيان )5/179والتهذيب )
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 (3)الوجه القابل ابختصاص السارق مبا أخذه مبا (2)أنّه املذهب املشهور. وخّص الرافعي
إذا دخل الواحد أو النفر اليسري دار الرب وأخذوا. قال: فأّما إذا أخذ بعض اجلند 

نقل أّن ما يحهديه  (4)الداخلني بسرقة أو اختالس, فيحشِبه أن يكون غلوّل؛ ألّن الروايين
من املسلمني, والرب قائمة, غنيمٌة ّل خيتّص هبا.  (5)الكافر إىل اإلمام أو إىل واحد

  املهدي إليه ابهلديّة فأوىل أن ّل خيتّص سارق مبسروق. وإذا مل خيتصّ 
غنيمٌة. نّص عليه الشافعي يف  (7): تصحيح أّن ما أخذه واحد أو مجعٌ (6)تنبيه

أنّه  (9)أنّه يَفٌء. واّلذي يف الروضة وأصلها /ب[357]. واقتضى كالمه أّن مقابله (8)األم
إىل الّنص.  (10)لآلخذ. وتصحيح أّن ما وحِجد كهيئة اللقطة غنيمٌة. نسبه يف الروضة

                                                           

 (.17/487انظر هناية املطلب )( 1)

 (.11/425انظر فتح العزيز )( 2)

 كلمة )مبا( ساقطة من )ب(.  (3)
 (.3/176انظر حبر املذهب )( 4)

 ويف )ج(: )أحد( بدل )واحد(. (5)
/ 5) الكبري األظهر. انظر الاوي حكم على ليدل األخفى بيان به يقصد ما والتنبيه: هو (6)

 (.1/42, وحتفة احملتاج )(162
 ويف )ب(: )أو غنيمة( بدل )غنيمة(. (7)
 (.264و 4/151انظر األم )( 8)

 (.10/260(, والروضة )11/425)انظر فتح العزيز ( 9)

 (.10/260انظر الروضة )( 10)
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للغنيمة والفيء. قال البلقيين:  (2)أنّه ّل يكون ملن أخذه وهو )حمتمل( (1)واملنصوص
 . (3)واألرجح أنّه يَفء

 (5)/أي أبن كان هناك (4)"فإن أمكن كونُه ملسلٍم وجب تعريفهقوله: " 
مسلمون أو أمكن أن يكون ضالّة بعض اجليش. مّث يعود اخلالف يف أنّه غنيمة أو 

. وحكى اإلمام (6)لآلخذ. وأّما صفة التعريف فقيل: يعرّفه يوما أو يومني. وقيل: سنة
أنّه قال: يعّرف. فإن عرفه املسلمون فهو  (8)الواقدييف ِسرَي  (7)عن نّص األم"البلقيين 

 . (9)"هلم, وإن مل يعرفوه فهو مغنم. قال: فهو املعتمد, وهو خارج عن قاعدة اللقطة

                                                           

 (.4/264انظر األم )( 1)

 والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. ويف )أ( )حمّل(. (2)
 (.3/313انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 3)

(, والنجم 11/455(, وكفاية النبيه )10/260(, والروضة )11/258انظر فتح العزيز )( 4)
 (.2/213(, وفتح الوهاب )9/351هاج )الو 

 /ج/أ(.203) (5)
(, وهناية احملتاج 6/43(, ومغين احملتاج )9/255انظر حتفة احملتاج ) واألصح تعريفه سنة. (6)

(8/72.) 

 (.4/280انظر األم )( 7)

 مسع. ابلواقدي املعروف املدين موّلهم األسلمي واقد بن عمر بن حممد هللا عبد أبو هو (8)
 املؤمنني أمري هارون بن هللا لعبد القضاء وويل بغداد فنزل, املدينة من حتول قد وكان. بدمشق
 يف الناس وابختالف, والفتوح والسرية ابملغازي عاملا وكان. سنني أربع املهدي بعسكر
 الطبقات انظر. هـــــ207 سنة وتويف. عليه اجتمعوا ما على واجتماعهم, واألحكام الديث
/ 54) عساكر ّلبن دمشق واتريخ(, 212/ 3) وذيوله بغداد واتريخ(, 493/ 5) الكربى
432). 

 (.3/314انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 9)
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, أبخذ الُقوت وما يصلح به وحلٍم وشحٍم وللغاّنني التبّسُط يف الغنيمةقوله: "
ًنا وشعيا وحنومها, وذبِح مأكوٍل وكلِّ طعاٍم يعتاد أكُله  عموما, وعَلِف الدوابِّ تِب ْ

وبعلف الدواّب  (2)يعين أنّه جيوز التبّسط بتناول أطعمة الغنيمة قبل القسمة (1)لِلحمه"
  (4) أوىف(3)/عبد هللا بن أيب داود والاكم والبيهقي عن  من غري عوض؛ ملا روى أبو

خبيرب طعاما, فكان كل واحد منّا أيخذ منه قدر   أصبنا مع رسول هللا قال: 
كّنا نصيب يف مغازينا العسل عن ابن عمر رضي هللا عنهما:   البخاري. ويف (5)كفايته
. واملعىن فيه الاجة الّداعية إليه. فإّن الطعام يعّز يف دار (6). فنأكله وّل نرفعهوالعنب

الرب. فإهّنم ّل يبيعون منهم, وخيبؤون أطعمتهم. فجعلها الشارع على اإلابحة. وقوله 
 (7)إطالق الشافعي"للغاّنني" يتناول من له سهٌم ومن له رضٌخ. وهو ظاهر 

                                                           

(, والروضة 11/427(, وفتح العزيز )5/176(, والتهذيب )7/32انظر الوسيط ) (1)
(10/264.) 

 سقط من )ج( قوله )قبل القسمة(. (2)
 /ب/أ(.441)( 3)

 /ب/أ(.441)( 4)

العدو,  أرض يف قلة الطعام يف كان  إذا النهب عن النهي يف ابب (66/ 3) داود أبو اخرجه (5)
 (, والبيهقي يف دّلئل النبوة, ابب ما جرى بعد الفتح يف الكنز الذي كتموه,2704برقم )

 أيب عن معاوية، كلهم من طرق عن أيب  (2578, والاكم يف املستدرك, برقم )(241/ 4)
وقال الاكم بعد ذكر  أوىف. أيب بن هللا عبد عن جمالد، أيب بن حممد عن الشيباين، إسحاق

ابن امللقن يف البدر املنري  الديث: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وصّححه أيضا
 (.4/1812فتح الغفار ) يف الصنعاينو  (,9/136)

( من 3154الرب, برقم ) أرض يف الطعام من يصيب ما البخاري يف صحيحه, ابب اخرجه (6)
 حديث ابن عمر رضي هللا عنهما.

 (.4/277وعرب الشافعي ابجليش حىت يدخل اجلميع. انظر األم ) (7)
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يقتضي أّن الّذمي ليس له ذلك  (2)نصُّ الشافعي". وقال اإلمام البلقيين: (1)واألصحاب
له "يعتاد أكله عموما" عن . واحرتز بقو (3)"حيث قّيده ابملسلمني, وهو الالئق ابلقواعد

. فإن (5)والسكر واألدوية اّليت تندر الاجة إليها, فإهّنا ّل تباح على الصحيح (4) الفانيذ
يراجع  :وينبغي أن يقال"احتاج إليها مريض أخذ ما حيتاج إليه ابلقيمة. قال الرافعي: 

 . (6)"أمري اجليش فيه
وقوله "وعلف الّدواب" أي احملتاج إليها للركوب والمل, ولو تعّددت على 

. وإّّنا أيخذ قدر (7)وقيل: ّل أيخذ إّّل علف واحدة كما ّل يسهم إّّل لفرسالصحيح. 
الكفاية. وّل أبس ابختالف قدر ما أيخذون حبسب الاجة. ولو أكل فوق حاجته لزمه 

 . (8)قيمته. نّص عليه

                                                           

 (.11/427(, وفتح العزيز )12/175(, والبيان )17/435انظر هناية املطلب ) (1)
 (.4/277وعرب الشافعي ابجليش حىت يدخل اجلميع. انظر األم ) (2)
 (.3/314النقل عنه يف حترير الفتاوى ) انظر (3)
 اللغة وهو فانيد يف الفارسية. انظر هتذيب ,محعرب فارسي ،حلو وهو يـحؤَْكل يالذ يذح الَفانِ  (4)

 (.9/455(, واتج العروس )3/503, ولسان العرب )(315/ 14)
(, وحبر املذهب 17/437وهو الصحيح. وقيل جبواز األدوية وغريها. انظر هناية املطلب ) (5)

 (.4/197(, وأسىن املطالب )9/351(, والنجم الوهاج )13/226)
 (.11/428انظر فتح العزيز ) (6)
(, والنجم 10/263(, والروضة )11/430الصحيح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.5/126(, والغرر البهية )9/353الوهاج )
 (.4/277انظر األم ) (8)
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جاز. وليس له أن  ه, وضّيف به غاّنا أو غاّنني,ولو أخذ بعضهم فوق حاجت
 . (1)يضّيف غري الغاّنني

فإن فعل لزم األكل الضمان. ويكون املضّيف كمن قّدم طعاما مغصواب إىل 
وهلم ". قال البغوي: (2)م الال أم جهله؟ كما سبق يف الغصبضيف فأكله. فيحنظَر أََعلِ 

: (5)وقال اإلمام البلقيين .(4). وأقرّه الشيخان عليه(3)"التزود لقطع مسافة بني أيديهم
 املذهب القطع ابملنع من المل عند عدم اّلحتياج. 

وقوله "وذبح مأكوٍل للحمه" أي جائز للغاّنني قبل القسمة كتناول األطعمة. 
املعتمد منعه مع تيّسر ". وقال اإلمام البلقيين: (6)وقيل: ّل جيوز لندور الاجة إليه

 : كّنا مع رسول هللا  (8) رافع بن خديج؛ لديث (7)"السوق إّّل عند اّلضطرار

                                                           

(, والنجم 10/263(, والروضة )11/430الصحيح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.5/126(, والغرر البهية )9/353الوهاج )

 (.5/409انظر فتح العزيز ) (2)
 (.5/177انظر التهذيب ) (3)
 (.10/263(, والروضة )11/430انظر فتح العزيز ) (4)
 (.3/315انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)
(, والغرر 9/353(, والنجم الوهاج )10/263(, والروضة )11/430انظر فتح العزيز ) (6)

 (.5/126البهية )
 (.3/314انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
 بن الارث بن حارثة بن جشم بن زيد بن عدى بن رافع بن جخدي بن رافع خديج أبو هو (8)

 عريف وكان. املدىن ,الارثى ,األوسى ,األنصارى األوس بن مالك بن عمرو بن اخلزرج
 له رحوى. وبغداد ابملدينة كثري  عقب ولرافع.  هللا رسول مع كلها  املشاهد رافع شهد. قومه
 انظر. سنة ومثانني ست ابن وهو, هـــــ74 سنة ابملدينة فتوىف. حديثًا  78 هللا رسول عن
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يف أحخرايت  , فأصبنا إبال وغنما. وكان النيب (1)بذي الليفة. فأصاب الناس )جوع(
, مث قسم ابلقدور فأحكِفئت فأمر رسول هللا القوم, فعجلوا فذحبوا ونصبوا القدور, 

يف  (3)ونقله الشيخ أبو حامد عن نّص الشافعي". قال: (2)فعدل عشرا من الغنم ببعري
  .(4)"الواقديِسرَي 

. وجيب رّد اجللد إىل اْلَمغنم. وحيرم (5) واملذهب أنّه ّل فرق بني الغنم وغريها
على الذابح أن يتخذ منه سقاًء أو حذاًء أو شراكا. فإن فعل وجب رّده, وّل شيء له 

. وّل جيوز إطعام (1). وإن استعمله لزمته األجرة(6) األرشيف الصنعة, بل إن نقص يلزمه 

                                                           

 الغابة وأسد(, 348/ 2) للبغوي الصحابة ومعجم(, 146: ص) خياط بن خلليفة الطبقات
 .(187/ 1) واللغات األمساء وهتذيب(, 232/ 2)

 ويف )أ( )جوعا(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. (1)
(, 3075املغامن, برقم ) يف والغنم اإلبل ذبح من يكره ما , اببالبخاري يف صحيحه اخرجه (2)

ومسلم يف صحيحه, ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدم إّل السن والظفر وسائر العظام, 
 رفاعة بن عباية عن مسروق، بن سعيد عن عوانة، ( كالمها من طرق عن أيب1968برقم )

 خديج. واللفظ للبخاري. بن رافع جده عن رافع، بن
 (.4/280انظر األم ) (3)
 (.3/314انظر حترير الفتاوى ) (4)
 وفتح العزيز (،17/438) املطلب هناية انظر وهو الصحيح. وقيل ّل جيوز الذبح بغري الغنم. (5)

 (.4/260) البجريمي وحاشية (،10/262) والروضة (،11/429)
(6) 

: العرب قول من مأخوذ وهوالسلعة.  يف والعيب السالمة بني يدفع وما ,البدل هنا املراد: األرش
: ويقال. اخلصومة بينهما وواقعت, ابآلخر أحدمها أغريت إذا أتريشا الرجلني بني شتأرّ 

 وهو للتأريش سببا لكونه أرشا؛ السلعة نقص فسمي. وخصومة اختالف: أي أرش، بينهما
. واخللق واإلغراء والرشوة، ،األرش وطلب واخلدش، الدية،: منها معان عدة وله. اخلصومة
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وال وّل اّلنتفاع هبا كلبس ثوب وركوب البحزاة والصقور منها. وّل جيوز أخذ سائر األم
تلف بعض األعيان. فإن احتاج القيمة إذا أ (2)دابّة. فلو فعل لزمته األجرة كما تلزمه

  .(4)وغريه (3)لربد
يستأذن اإلمام, وحيسب عليه. وجيوز أن أيذن يف لبسه ابألجرة "قال الروايين: 

استعمال السالح إّّل أن يضطّر إليه يف مّدة الاجة, مث يرّده إىل اْلَمغنم. وّل جيوز 
 "والصحيح جواز الفاكهة . قوله: "(6)"الرب رّده إىل اْلَمغنم (5)/القتال. فإذا انقضت

قاله يف  به اللوى. (7)لق اجلمهورأي سواء يف ذلك ما يتسارع إليه الفساد وغريه. وأ
. (9)". وقيل: جيب لندور الاجةقيمة املذبوح كاألطعمةوأنّه ال جيب . "(8)الكفاية

                                                           

: ص) التنبيه ألفاظ وحترير(, 250/ 1) املستعذب والنظم(, 45: ص) الطلبة طلبة انظر
 .(584: ص) احمليط والقاموس(, 178

(, وحتفة 4/197(, وأسىن املطالب )10/263(, والروضة )11/429انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/44(, ومغين احملتاج )9/257احملتاج )

 ويف )ب(: )يلزمه( بدل )تلزمه(. (2)
 ويف )ج(: )إىل الرد( بدل )لريد(. (3)
فة (, وحت4/197(, وأسىن املطالب )10/263(, والروضة )11/429انظر فتح العزيز ) (4)

 (.6/44(, ومغين احملتاج )9/257احملتاج )
 /ج/ب(.203) (5)
 (.10/262(, والروضة )11/429انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (6)
(, وحتفة احملتاج 9/354وهو الصحيح. والثاين: ّل؛ لعدم الاجة إليه. انظر النجم الوهاج ) (7)

 (.8/74(, وهناية احملتاج )6/44(, ومغين احملتاج )9/257)
 (.16/457انظر كفاية النبيه ) (8)
(, وهناية 6/44(, ومغين احملتاج )9/257انظر حتفة احملتاج ) والصحيح هو أنّه ّل جيب. (9)

 (.8/74احملتاج )
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ال وأنّه . "(1)وكالمه يقتضي أنّه ّل خالف يف جواز الذبح. وليس كذلك كما تقّدم
" إلطالق األحاديث. واعلم أّن اّلحتياج  خيتّص اجلواز مبحتاج إىل طعاٍم وعلفٍ 

ّل بّد منه. واخلالف إّّنا هو يف أنّه هل جيوز ذلك مع إمكان اّلستغناء عنه  (2)كذلك
ابألصّح وهو  (3)وضةبغريه؟ وعبارته غري وافية بذلك وعطفها على الصحيح. وعرّب يف الر 

 . (6). وقيل: ّل جيوز ّلستغنائه(5)حكاه اإلمام البلقيين .(4)املنصوص يف األم
"؛ ألنّه معهم كغري حلَِق اجليش بعد احلرب واحليازةال جيوز ذلك ِلَمن وأنّه "

. (7)الضيف مع الضيف. وقيل: جيوز لضوره يف دار الرب اّليت هي مظّنة ِعزّة الطعام
ذلك  (8)وعبارته تقتضي اجلواز ملن لَِق بعد الرب قبل اليازة. وختصيص الاوي

بشاهد الوقعة يقتضي خالفه. ويوافقه أّن األصّح عدم استحقاقه يف هذه الصورة من 
  .(9)قاله يف التحرير إىل الفرق بني التبّسط والغنيمة. الغنيمة. فيحتاج على طريقة املنهاج

                                                           

 أي عند قوله "ذبح مأكول للحمه". (1)
 ويف )ب( و )ج(: )لذلك( بدل )كذلك(. (2)
 (.10/263انظر الروضة ) (3)
 (.7/364انظر األم ) (4)
 (.3/315انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)
(, وكفاية النبيه 10/263(, والروضة )11/429والصحيح أنّه جيوز مطلقا. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.9/354(, والنجم الوهاج )16/460النبيه )
والروضة  (,11/430(, وفتح العزيز )7/34والصحيح أنّه ّل جيور ذلك. انظر الوسيط ) (7)

(10/263-264.) 
 (.8/413انظر الاوي الكبري ) (8)
 (.3/315انظر حترير الفتاوى ) (9)
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أي املوضع  "َمن رجع إىل دار السالم ومعه بقيٌة لزمه رّدها إىل اْلَمغنموأّن "
. واخلالف (2)اجلميعلزوال الاجة وكون املأخوذ متعلق حق  (1)اّلذي جتمع فيه الغنائم

من طريقني, اثلثها إن كان قليال ّل يبايل به ككسر اخلبز وبقّية التِّنب  (3)/أقوال ملخّصه
مل يرّد, وإّّل فريّد. ومىت وجب الّرد, فإن مل تقسم الغنيمة رّده إىل اْلَمغنم. وإن قحسمت 

 .(5)كما قاله الصيدّلين  (4)رّده إىل اإلمام ليقسمه إن أمكن, وإّّل جعل يف سهم املصاحل
أي دار الرب اّليت تعرفها األطعمة على  "التبّسط درُاُهموموضُع قوله: "

املسلمني. ولو وقع القتال يف بالد اإلسالم يف موضع يِعّز الطعام فيه جاز التبسط على 
 . (7)نقله البلقيين. (6)القاضي حسني حسب الاجة, قاله

ن أي إذا خرج اجليش م اإلسالم يف األصّح"وكذا ما مل يصل ُعمراَن قوله: " 
اإلسالم فاألصّح جواز التبّسط لبقاء الاجة.  (8)دار الرب, ومل ينتهوا إىل عحمران دار

الوجهني  (1). وطرد الغزايل(9)والثاين املنع؛ ألّن مظّنة الاجة دار الرب. فيناط الكم هبا

                                                           

 ويف )ج(: )املغامن( بدل )الغنائم(. (1)
(, وكفاية 10/264(, والروضة )11/431وهو الصحيح من املذهب. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.9/258(, وحتفة احملتاج )9/355(, والنجم الوهاج )16/462النبيه )

 /ب/ب(.441)( 3)

(, 17/443(, وهناية املطلب )235-234(, والتنبيه )ص14/169انظر الاوي الكبري ) (4)
 (.12/177(, والبيان )13/229وحبر املذهب )

 (.17/443انظر النقل عنه يف هناية املطلب )( 5)

 (.3/315انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 .املصدر السابقانظر ( 7)

 .كلمة )دار( ساقطة من )ج(  (8)
(, وكفاية 10/264(, والروضة )11/431واألصح كما قال املصنف. انظر فتح العزيز )( 9)

 (.6/45(, ومغين احملتاج )9/356(, والنجم الوهاج )16/462النبيه )



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
307 

 (2)لشراء. وقطع اإلمامالوجهني فيما لو وجدوا سوقا يف دار الرب, ومتّكنوا من ا
ابجلواز. ولو وصلوا بلد كفار أهل هحدنة ّل مينعون من مبايعة من يطرقهم من املسلمني. 

. (4)وأقرّه الشيخان لكّف عن أطعمة اْلَمغنم يف دارهم.: الظاهر وجوب ا(3)قال اإلمام
 (5)علىوعحمران اإلسالم اّلذي ليس فيه ما حيتاجون إليه ّل أثر له يف منع التبّسط 

 . /أ[358](6) قاله اإلمام البلقيين األصّح.
ولغامٍن رشيٍد, ولو َمجور عليه ِبَفلٍس اإلعراُض عن الغنيمة قبل قوله: "

إعالء الدين والذبِّ  اجلهاد؛ ألّن املقصود األعظم من (7)أي واختيار امللك "القسمة
 . (8)عن املّلة, والغنيمة اتبعة. فمن أعرض عنها فقد حمض عمله للمقصود األعظم

. فإن (9)قال الزركشي: "وصورة اإلعراض أن يقول: أسقطت حّقي من الغنيمة"
يصّح قال: وهبت نصييب للغاّنني, فإن أراد اإلسقاط سقط حّقه, وإن أراد التمليك مل 

على األصّح للجهالة. ويصّح املفلس احملجور عليه؛ ألّن اختيار التمّلك كاّلكتساب 
, أخرج هبا احملجور عليه ابلسفه. فال يصّح (10)فال يلزمه. وقوله "رشيد" زايدة على احملّرر

                                                           

 (.7/34انظر الوسيط )( 1)

 (.17/442انظر هناية املطلب )( 2)

 (.17/442انظر هناية املطلب )( 3)

 (.10/264(, والروضة )11/431انظر فتح العزيز ) (4)

 ويف )ب(: )يف( بدل )على(. (5)
 (.3/315انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)

 ويف )ج(: )التملك( بدل )امللك(. (7)
(, والنجم الوهاج 10/266(, والروضة )11/433(, وفتح العزيز )7/36انظر الوسيط )( 8)

 (.9/259(, وحتفة احملتاج )9/356)

 (.262انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (9)
 (.451انظر احملرر )ص (10)
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 .(2)القسمة صّح إعراضه. قاله اإلمام . فلو فّك الجر عنه قبل(1)إعراضه على الظاهر
 . (3)وأقرّه الشيخان

 
 صّحة إعراضه قبل القسمة, وقبل اختيار التملك. (5)والبلقيين (4)األسنويورّجح 

 (7)/. ويصّح إعراض السيد عنه دون(6) الرضخوّل يصّح إعراض الصيب والعبد عن 
 .(8)الويل. فإن بلغ الصيب قبل القسمة صّح إعراضه

"ولو حمجور" رفعحه على أنّه خرب مبتدأ حمذوٍف بعيٌد, بل هو منصوب وقوله 
 . (10)قاله البلقيين جرُّه على أنّه صفة لغامن ممتنٌع.احملذوفة بعد لو. و  (9)بكان

                                                           

(, والروضة 11/433نه. انظر فتح العزيز )عوهو الظاهر. وقيل: يصح اإلعراض ( 1)
 (.9/259(, وحتفة احملتاج )9/356(, والنجم الوهاج )10/266)

 (.17/511انظر هناية املطلب )( 2)

 (.10/266(, والروضة )11/433انظر فتح العزيز )( 3)

 سنة ولد .الشافعي أو األسنوي )لغتان جائزاتن( اإلسنوى على بن السن بن الرحيم هو عبد (4)
" والروضة الرافعي على املهمات"و ،"التمهيد"و ،"الكوكب"و ،"الطبقات" هــ. صنف704
ابمللكية  وتصدر حيان. أىب منو  والده منو  القرنوي، الدين عالء الشيخوأخذ من  وغريه،

 ّلبن الشافعية , وطبقات(410 ص) املذهب انظر العقد هــــ.772 سنة ومات وغريها.
 .(148-3/147) الكامنة , والدرر(99-3/98) شهبة قاضي

 (.3/316انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

, ومعجم (276 ص) العرب كالم  من انظر املنتخب قليال. شيئا أعطاه إذا رضخا له رضخ (6)
 (.1/422(, والصحاح )2/199ديوان األدب )

 /ج/أ(.204) (7)
 (.9/357(, والنجم الوهاج )11/433(, وفتح العزيز )7/37انظر الوسيط ) (8)
 ويف )ج( طحمس قوله )بكان(. (9)
 (.3/317انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (10)
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عرض مل يتعني حقه, وهو ؛ ألّن اْلمح واألصّح جوازه بعد فرز اخْلُُمس"قوله: "
حق الغاّنني مَتّيز عن اجلهات العامة. املنصوص. وخرّج ابن سريج أنّه ّل يصّح؛ ألّن 

 . (1)فصار كمال مشرتك
فيه ثالث مسائل.  وجوازُه جلميعهم وبطالنُه من ذوي القرىب وسالٍب"قوله: "

فاألصّح صحة إعراضهم. ويصرف اجلميع إىل مصرف  إذا أعرض مجيع الغاّننياألوىل: 
اجلميع. وقيل: ّل يصّح (2)اخْلحمحس؛ ألّن املعىن املصّحح لإلعراض يشمل الواحد و

الصحيح عندان أهّنم إن أعرضوا دفعة واحدة مل ". وقال اإلمام البلقيين: (3)إعراضهم
تقّر األمخاس األربعة يصّح. وإن أعرضوا مرتتبني صّح اإلعراض إىل أن يبقى واحد, فتس

 . (4)"عليه. وليس له أن يعرض عنها
على األصّح؛ ألهّنم يستحقونه بال  أّن ذوي القرىب ّل يصّح إعراضهمالثانية: 

. وظاهر كالم الكتاب يقتضي أنّه إّّنا (5)عمل, فأشبه اإلرث. والثاين: يصّح كالغاّنني
وليس مبعتمد, فإنّه ّل ". قال اإلمام البلقيين: (6)إعراض مجيعهم. وبه صرّح الغزايليبطل 

                                                           

(, والروضة 11/434املنصوص أي الصحيح من املذهب هو جوازه. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/47(, ومغين احملتاج )9/259(, وحتفة احملتاج )5/127(, والغرر البهية )10/266)

 سقط حرف )و( من )ج(. (2)
(, والروضة 11/433(, وفتح العزيز )7/37األصح كما قال املصنف. انظر الوسيط ) (3)

 (.2/445(, وأسىن املطالب )9/358(, والروضة )10/266)
 (.3/317انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)
(, وفتح العزيز 7/36(, والوسيط )17/510األصح كما قال املصنف. انظر هناية املطلب ) (5)

 (.2/445(, وأسىن املطالب )10/266(, والروضة )11/433)
 (.7/37انظر الوسيط ) (6)
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للمعىن املذكور. أّما بقّية أصحاب اخْلحمحس  "؛(1)فرق بني إعراض مجيعهم وبعضهم
 . (2)فجهات عامة ّل يحتَصّور فيها اإلعراض

على األصّح؛ ألنّه متعنّي له   مستحق السلب ّل يصّح إعراضه عنهالثالثة: 
 . (3)كالنصيب بعد القسمة. وقيل: يصّح كالغامن

أي فخمس اْلَمغنم. ويصرف أربعة  واملُعرض كمن مل ُيضر": "(4)قوله
مبثل عبارة الكتاب. مث قال: ويحضّم  (6)إىل اّلذين مل يحعرِضوا. وعرّب يف الروضة (5)مخاس(أ)

. فخالف آخرح  (7)نصيبه إىل اْلَمغنم على الصحيح. وقيل: يحضّم إىل اخْلحمحس خاصة
, (9)ما شرحت به كالم املصنف عن النهاية (8)كالمه أولَّه. ونقل اإلمام البلقيين

كما   عِرض إىل نصيب الغاّنني خاصةال الزركشي: األقرب ضّم نصيب املواعتمده. وق
 . (10)اقتضته عبارة املنهاج

                                                           

 (.3/317النقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر  (1)
 ويف )ب( و )ج(: )إعراض( بدل )اإلعراض(. (2)
(, والروضة 11/433(, وفتح العزيز )7/36األصح كما قال املصنف. انظر الوسيط ) (3)

 (.2/445(, وأسىن املطالب )10/266)
 كلمة )قوله( ساقطة من )ج(.  (4)
: )أقسامه(. والصواب ما أثبته. ويؤيده كالم اإلمام يف ويف )ج( ويف )أ(, و)ب(: )أقسام(, (5)

  (: "ويصرف أربعة أمخاسه إىل اّلذين يعرضوا. انتهى. 17/509هناية املطلب )
 (.10/267انظر الروضة ) (6)
(, 11/435(, وفتح العزيز )17/510الصحيح كما قال املصنف. انظر هناية املطلب ) (7)

 (.6/47(, ومغين احملتاج )9/359اج )(, والنجم والوه10/267والروضة )
 (.3/317انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
  (. 17/509انظر هناية املطلب ) (9)
 (.269انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (10)
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وا ه ثبت له ملك أو حق ملك. فإن شاء؛ ألنّ "ومن مات فحّقه لوارثهقوله: "
. قال الزركشي: "والصواب أن ميوت قبل اإلعراض واختيار التملك, (1)طلبوا أو أعرضوا

 . (2)وإّّل فاملعلوم أّن من مات عن حّق فهو لوارثه"
أّن الغاّنني ّل ميلكون إّّل يعين  وهلم التمّلك" (4)ُُتَلك إاّل بقسمةٍ  (3)/والقوله: "

. واملعىن يثبت هلم حّق التملك؛ ألهّنم لو ملكوا مل اكو لّ , لكن ميلكون إن متابلقسمة
" أي ابليازة واّلستيالء؛ ألّن ملك الكفار زال "وقيل: ميلكونيصّح إعراضهم. 

ابّلستيالء. ولو مل ميلكوا لزال امللك إىل غري مالك, لكّنه ِملٌك ضعيٌف يسقط 
أي ابَن ملكح  (5)"إىل القسمة اَبَن ملُكهم" أي الغنيمة ""وقيل: إن ُسِلمتابإلعراض. 

مللك. ا عدم اأو أعرضوا تبين  فإن بلغت" أي وإّّل وإاّل فال. "(6)من مل يعرض ابّلستيالء
عينها صارت ملكه قول اَبَن ابلقسمة أّن حصة كّل واحد بفعلى هذا, قال اإلمام: ّل ن

قول: إذا اقتسموا اَبَن أهّنم ملكوا الغنيمة ملكا مشاعا, مث ابلقسمة ابّلستيالء, بل ن
 .(7)متّيزت اِلصص

                                                           

(, والروضة 7/365(, وفتح العزيز )12/216وهو الصحيح من املذهب. انظر البيان ) (1)
 (.8/71(, وهناية احملتاج )9/261(, وحتفة احملتاج )9/359(, والنجم الوهاج )10/267)

 (.269انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (2)
 /ب/أ(.442)( 3)

 ويف )ب( و )ج(: )ابلقسمة( بدل )بقسمة(. (4)
(, والنجم الوهاج 10/267(, والروضة )7/365(, وفتح العزيز )12/216انظر البيان ) (5)

 (.8/71(, وهناية احملتاج )9/261(, وحتفة احملتاج )9/359)
 سقط من )ج( قوله )أي ابن ملك من مل يعرض ابّلستيالء( . (6)
 (.17/508انظر هناية املطلب ) (7)
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, سواء سرق قبل إفراز اخْلحمحس أو ّل يحقَطع الغامن ابلسرقة من الغنيمة: (1)فرع
بعده من اخْلحمحس أو من األمخاس األربعة قدر نصيبه أو أكثر, ومل تبلغ الزايدة نصااب, 
وكذا إن بلغته على األصّح؛ ألّن حّقه متعلق جبميع الغنيمة؛ جلواز إعراض الباقني, 

َعل يف اْلَمغنم. ولو غّل   . وعلى(2)فيكون اجلميع له كّل حال يحسرتَّد املسروق أو بدله, وجيح
. وإن سرق غري الغاّنني, فإن كان له يف الغاّنني ولد أو (3)من الغنيمة بعضح الغاّنني عحّزر

 (5)أو عبد فهو كسرقة الغامن, وإّّل فإن سرق قبل إفراز اخْلحمحس أو بعده منه قبل (4)/والد
مخححس املصاحل بعد إفرازه فهو كسرقته مال بيت املال. وإن سرق بعد إخراج مخححسه أو من 

إفراز اخْلحمحس من األمخاس األربعة قحطع. وإن سرق من أربعة أمخاس اخْلحمحس مل يحقَطع, إن  
 . (6)كان من أهل استحقاقها, وإّّل فيحقَطع على األصحّ 

هذه العبارة ليست سديدة؛ ألّن  "ومُيَلك العقار ابالستيالء كاملنقول قوله: "
َلك ابّلستيالء, بل فيه األوجه . وهي جارية يف العقار. فكان غنيا عنها. (7)املنقول ّل ميح

                                                           

 ويف )ب( و )ج(: )فروع( بدل )فرع(. (1)
 اخلمس من سرق فإن نظرت, اخلمس إخراج بعد سرق واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: إن (2)

 مل دونه أو حقه قدر سرق فإن نظرت أمخاسها أربعة من سرق وإن فيه حقاً  له ألن يقطع؛ مل
(, 11/438(, وفتح العزيز )12/184(, والبيان )17/523يقطع. انظر هناية املطلب )

 (.10/268والروضة )
 (.4/199(, وأسىن املطالب )10/268(, والروضة )11/438انظر فتح العزيز ) (3)
 /ج/ب(.204) (4)
 ويف )ب(: )بعد( بدل )قبل(. (5)
وهو األصح. وقيل: ّل يقطع؛ ألنّه جيوز أن يصري من أهل اّلستحقاق. انظر فتح العزيز  (6)

 (.4/199(, وأسىن املطالب )10/268(, والروضة )11/438)
حيح هو ميلك العقار مبا ميلك به املنقول. وقيل: يتخري اّلمام فيها. انظر النجم الوهاج والص (7)

 (.8/76(, وهناية احملتاج )6/48(, ومغين احملتاج )9/261(, وحتفة احملتاج )9/359)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
313 

َلك  َلك العقار مبا ميح . (1)قاله يف التحرير به املنقول" لكان وافيا ابملقصود.ولو قال "وميح
مراد املصنف ابلتشبيه اختصاص املسلمني به, وقسمته كاختصاصهم وقال الزركشي: 

حيث خرّي اإلمام بني قسمته أو وقفه أو تركه  (2)ابملنقول جبامع املالية خالفا أليب حنيفة
 (3)چٻ  ٻ  ٻ چ يف أيدي الكفار. ولنا أيضا عموم قوله تعاىل: 

 . (4)اآلية
أي بعض الغاّنني  "وأراده بعُضهمولو كان فيها كلب أو كالب تَنَفُع, قوله: "

؛ ألنّه ّل ضرر يف ذلك على . "ومل يُنازَع ُأعِطَيه"(5)وصرّح به احملرر أو أهل اخْلحمحس.
مت إن أمكن, وإاّل أُقرِعغريه.  " أي إذا تنازعوا وأمكنت القسمة عددا "وإاّل ُقسِّ

 . (6)قحسمت, وإّّل أحقرِع بينهم على املذهب
قيني من تفويض اوقال اإلمام البلقيين: األرجح ما أطلقه الشافعي. وقحدماء العر 

الغاّنني ملا يظهر له. فإن مل يرّده أحد  (7)ذلك إىل رأي اإلمام خيّص به من شاء من

                                                           

 (.3/319انظر حترير الفتاوى ) (1)
. الرأي صاحب وهو. وائل بن بكر من ثعلبة بن هللا تيم لبين موىل اثبت بن النعمان امسه (2)

جعفر. انظر  أيب خالفة يف ومائة مخسني سنة شعبان أو رجب يف ببغداد تويف أنه على أمجعوا
(, والكىن واألمساء 284, والطبقات خلليفة بن خياط )ص(348/ 6) الكربى الطبقات
 (.1/276ملسلم )

 .41سورة األنفال:  (3)
 (.274-273انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد العبيد )ص  (4)
 (.450انظر احملرر )ص (5)
(, واهلداية إىل أوهام الكفاية 10/259(, والروضة )11/424انظر فتح العزيز ) (6)

 (.2/214(, وفتح الوهاب )9/360(, والنجم الوهاج )20/562)
 سقط حرف )من( من )ج(. (7)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
314 

. (1)قتله على النصّ منهم أعطاه لبعض أهل اخْلحمحس. فإن مل يرّده أحد منهم خاّله أو 
 يف ذلك نزاع.  (2)وليس ألهل الغنيمة
م, مث بذلوه, (4) عنوةً فُِتح  (3)سواَد العراقوالصحيح أّن قوله: "  , وُقسِّ

قوله  ُأجرٌة تُ َؤّدى كّل سنة ملصاحل املسلمني". (5)هَخراجُ وُوِقف على املسلمني. و 
. مث استطاب , وقّسمه بني الغاّننيعنوةً فتحه  عمر أّن  (6)"الصحيح" يعين املنصوص

اخْلحمحس من ّل  (9). وفيه إشكال؛ ألّن يف مستحق(8). كذا يف الروضة(7)قلوهبم واسرتّده
استْنزل الغاّنني عن  وعندي أّن عمر "ميكن البذل منه. قال اإلمام البلقيين: 

                                                           

 (.3/320ظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )ان (1)
 ويف )ج(: )القسمة( بدل )الغنيمة(. (2)
 ؛ لكثرة خضرهتا، والعرب تقول لكل أخضر أسود. انظرهسواد العراق قراها ومزارعها مسيت ب (3)

، والنظم املستعذب (3/160)، وهتذيب األمساء واللغات (94-4/93)معجم البلدان 
(2/264). 

 .(2/187(, وغريب الديث للقاسم بن سالم )2/252أي ابلقهر واإلذّلل. انظر العني ) (4)
(, 4/139(, وغريب الديث للقاسم بن سالم )7/33اخلراج هو الضريبة. انظر العني ) (5)

 (.12/17وهتذيب اللغة )
 عبيد وأب الوهاج: روى (. وقال الدمريي يف النجم354انظر األموال للقاسم بن سالم )ص  (6)

 .(361/ 9)"صحيح إبسناد "األموال" كتاب  يف
(, وحبر 17/535والصحيح كما ذكر املصنف. وقيل: فتحت صلحا. انظر هناية املطلب ) (7)

(, والنجم الوهاج 11/449(, وفتح العزيز )7/488(, والتهذيب )5/231املذهب )
(9/361.) 

 (.10/275انظر الروضة ) (8)
 ويف )ب(: )مستحقي( بدل )يف مستحق(. (9)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
315 

األمخاس األربعة, وفَعَل يف أربعة أمخاس اخْلحمحس, وهي ما عدا سهم املصاحل طريقة 
 . (1)"شرعية, أخرجهم عن حّقهم يف األرض. مثّ صرّي الكّل ملصاحل املسلمني

 (3)والصحيح اخلالف قولني منصوصني. /ب[358] (2)وحكى املاوردي
, وقف أراضيه اّليت تحزرَع وتحغَرس على املسلمني, وأّجرها من أهلهاأيضا أنّه  (4)املنصوص

واخلراج املضروب عليها أجرة منّجمة تحؤّدى كل سنة, وتحصَرف إىل مصاحل املسلمني 
ذلك ملعنيني: أحدمها خشية أن يشتغلوا ابلعمارة  األهم فاألهم. وفعل عمر 

أن ينفردوا هبا وذرّيّتهم عن  (5)حسنا يف أيديهم. والثاين: أنّه مل يستوالزراعة, لو تركه
سائر الناس اّلذين أيتون بعدهم. وقيل: إنّه ابعها هلم, واخلراج مثن منّجم. فعلى هذا 

وبيعها. وعلى الصحيح ّل جيوز ذلك. وعلى الوجهني جيوز ألهلها  (6)جيوز رهنها وهبتها
 ارة عمر خبالف إج (7)إجارهتا مّدة معلومة. وّل جتوز إجارهتا مؤبّدا على األصحّ 

 مؤبّدا. فإهّنا احتملت ملصلحة كّلية. 

                                                           

 (.3/322انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)
 (.14/257انظر الاوي الكبري ) (2)
(, 5/231(, وحبر املذهب )17/535والصحيح كما ذكر املصنف. انظر هناية املطلب ) (3)

 (.9/361(, والنجم الوهاج )11/449(, وفتح العزيز )7/488والتهذيب )
 (.4/14انظر األم ) (4)
 ويف )ج(: )يستحسن( بدل )مل يستحسن(. (5)
 كلمة )وهبتها( ساقطة من )ج(.  (6)
(, 17/536واألصح كما قال املصنف. وقيل: تصح اإلجارة املؤبدة. انظر هناية املطلب ) (7)

 (.10/275(, والروضة )11/447(, وفتح العزيز )7/41والوسيط )
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قال اإلمام البلقيين: مل جيئ يف أثر من اآلاثر أّن ذلك وقع يف إجارٍة من أمري 
وّل من انئبه, بل الصواب أنّه أقّرها يف أيدي أهلها ابخلراج املضروب   املؤمنني عمر

 .(2)/ (1)من غري إجارة مؤبّدة, وّل بيع بثمن جمهول
طُوال, ومن  (5)حديثَِة اْلَموِصلإىل  (4)َعبَّادانَ  (3)/وهو من قوله: " 
  .عرضا" (7)ُحلوانَ إىل  (6)القاِدسيَّة

 
 

                                                           

 (.3/322انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)
 /ب/ب(.442)( 2)

 /ج/ب(.205) (3)
 ،-تقريباً  كيالً   66 يساوي ما وهو– فرسخاً  عشر اثنا بينهما البصرة، حتت بليدة: َعبَّادان (4)

 البلدان معجم انظر. البطي حصني بن عباد إىل منسوبة ,العريب اخلليج البحر قرب
 (.407 )ص املعطار والروض (،2/309) األنساب هتذيب يف واللباب (،4/74)

 وكانت على.األ الزاب قرب الشرقي ابجلانب دجلة هنر على كانت  بليدة: املوصل حديثة (5)
 مبعناه فأخرب امسها عن وسأل العمارة إىل مروان بن حممد بن مروان فأعادها قدمية مدينة
 (.190-189 )ص املعطار والروض (،2/230) البلدان معجم انظر .الديثة مسوها: فقال

 من الغريب الشمال إىل والرية النجف بني القادسية تقع .الكوفة عند قرية هي: القادسية (6)
 كيالً   83 يعين ,فرسخاً  عشر مخسة الكوفة وبني وبينها كربالء،  من اجلنوب وإىل الكوفة،

 املعامل ومعجم (،3/6) األنساب هتذيب يف واللباب (،4/291) البلدان معجم انظر .تقريباً 
 .(248-247 )ص اجلغرافية

 مسيت إهنا: وقيل بغداد. يف اجلبال يلي مما السواد حدود آخر يف وهي: العراق حلوان وهو (7)
 البلدان انظر معجم. تقريباً  كيالً   22 يعين ،فراسخ أربعة شهرزور إىل وبينها عمران، بن حبلوان

 (.195 )ص املعطار والروض (،2/290)
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. قال (3)فرسخا, ويف العرض مثانون (2)يف الطول مائة وستون (1) فراسخهو ابل

وهو أزيد من العراق؛ ألّن مساحة العراق مائة ومخسة وعشرون ": (4)يف الكفاية
. وإضافة السواد إىل العراق من ابب إضافة اجلنس إىل (6)"يف عرض الثمانني (5)فرسخا

 بعضه. 
أّن مجلة سواد العراق ابلتكسري عشرة آّلف  (7)ونقل البلقيين عن املاوردي

. ومسحِّي (8)ثنا عشر ألف فرسخ ومخسمائة فرسخفرسخ, ومجلة سواد كسرى ابلتكسري ا
سوادا, قيل: لكثرته, وقيل: خلضرته ابألشجار والزرع؛ ألّن اخلضرة تظهر من البحعد 

  سوادا.

                                                           

. أميال ستَّة: وقيل. هامشية أميال ثالثة هنا واملراد. والفرجة الراحة هي: الفراسخ مجع فرسخو  (1)
. واسرتاح قعد مشى إذا صاحبه ألنّ  بذلك؛ مسى .أميال ثالثة أنه فيه املعتمد والتحقيق

: الفرسخو  مرتا. 1920اهلامشي امليل الواحد يعادل  امليل وبتقدير .ذراع آّلف أربعة: وامليل
 العرب ولسان(, 333/ 5) األعظم واحمليط احملكم(, 332/ 4) العني انظر. مرتا 5760

 .(386/ 4) اللغة منت ومعجم(, 86/ 3)
 كلمة )وستون( طمست من )ب(.  (2)
وحبر املذهب  (,3/331(, واملهذب )240(, والتنبيه )ص 14/256انظر الاوي الكبري ) (3)

 (.7/489(, والتهذيب )13/310)
 (.17/153انظر كفاية النبيه ) (4)
ويف العرض مثانون. قال يف الكفاية: وهو أزيد من العراق؛ ألّن مساحة سقط من )ج( قوله ) (5)

 (.العراق مائة ومخسة وعشرون فرسخا
 ويف )ب( و )ج(: )مثانني( بدل )الثمانني(. (6)
 (.14/257انظر الاوي الكبري ) (7)
 (.3/321انظر النقل عنه يف حترير الفتاوي ) (8)
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داخلة يف حّد السواد فليس هلا , وإن كانت (1)البصرةقلت: الصحيح أّن "
 . (3)ووقفه (2)؛ ألهّنا حدثت بعد فتحهحكُمه"

سنة سبع عشرة بعد فتح   (5)وانوعتبة بن مر  (4)عثمان بن أيب العاصا أحياه
الشرقي يحسمَّى  (7)وموضع شرِقيِّها" غريب ِدْجَلِتهاإاّل يف موضع . قوله: "(6)فتح العراق

 . (8)هنر الصراة, والغريب يحسمَّى الفرات
                                                           

قرب  ,البصرة مدينة من العراق، وهي ميناء العراق اليوم، تقع على الشاطئ الغريب لشط العرب (1)
 انظر قرب مصبه يف اخلليج، وسكاهنا من العرب األقحاح، اختطها املسلون عند فتح العراق.

ص )، ومعجم املعامل اجلغرافية (3/35)، وهتذيب األمساء للنووي (1/430)معجم البلدان 
44). 

 ويف )ج(: )حكمه( بدل )فتحه(. (2)
(, وفتح العزيز 7/489والصحيح كما قال املصنف. وقيل: هلا حكم السواد. انظر التهذيب ) (3)

 (.9/363(, والنجم الوهاج )10/276(, والروضة )11/453-454)
 بن يسار بن أابن بن مهام بن هللا عبد بن دمهان عبد بن بشر بن العاص أيب بن عثمان هو (4)

  هللا رسول على العاص أيب بن عثمان قدم. الثقفي ثقيف بن جثم بن حطيط بن مالك
 من  هللا رسول رأى ملا أصغرهم؛ وهو العاص أيب بن عثمان عليهم فأمر. ثقيف وفد مع

 مات. الطائف على عامله العاص أيب بن وعثمان  هللا رسول تويف. اإلسالم على حرصه
(, 48 -6/46) الكربى الطبقات انظر. ابلبصرة هـــــ51 سنة معاوية خالفة يف عثمان

(, 1962/ 4) نعيم أليب الصحابة ومعرفة(, 104: ص) خياط بن خلليفة والطبقات
 .(1035/ 3) األصحاب معرفة يف واّلستيعاب

 .مل أقف على ترمجته (5)
 (.360انظر األموال للقاسم بن سالم )ص (6)
(, وفتح 12/235(, والبيان )13/310(, وحبر املذهب )14/256انظر الاوي الكبري ) (7)

 (.10/276(, والروضة )11/454العزيز )
 وقيل: امسه املراة بدل الصراة. انظر املصادر السابقة. (8)
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إذا قلنا  وأّن ما يف السواد من الدور واملساكني جيوز بيعه, وهللا أعلم" قوله "
أبّن أراضي السواد اّليت تحزرَع وتحغَرس موقوفة. فاألصّح املساكن والدور ليست موقوفة؛ 
ألّن أحدًا مل مينع شرائها. وقيل إهّنا موقوفة كاملزارع. وإن قلنا األرضي مبيعة فكذلك 

اّلذي يحقَطع به على مذهب الشافعي اّلذي نّص ". وقال اإلمام البلقيين: (1)املساكن
أّن الّدور واملساكن اّليت كانت عند الفتح ّل جيوز بيعها, فهي من  الواقدييه يف ِسرَي عل

 .(2)"إنشاء عمارته بعده, وكذا املشكوك فيهالغنيمة. وجيوز بيع ما عحِلم 
إذا استطاب  كما فعل عمر   لإلمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة فرع: جيوز

 . وكذا املنقوّلت(3)قلوب الغاّنني بعوض أو بغري عوض. فإن أىب بعضهم فهو أحّق مباله
منها إىل الكفار إّّل بِطيب أنفس الغاّنني؛ ألهّنم  والصبيان والنساء ّل جيوز رّد شيء

 . (4)ملكوها ابّلغتنام

                                                           

(, والنجم 10/275(, والروضة )11/451واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/263(, وحتفة احملتاج )9/364الوهاج )

 (.3/322انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
اخلطاب  بن عمر أن: عنهما هللا رضي عمر ابن البخاري ومسلم من حديث اخرجهوالديث  (3)

 هللا، رسول اي: فقال فيها، يستأمره وسلم عليه هللا صلى النيب فأتى خبيرب، أرضا أصاب 
 شئت "إن: قال به؟ أتمر فما منه، عندي أنفس قط ماّل أصب مل خبيرب أرضا أصبت إينّ 

 يورث، وّل يوهب وّل يباع ّل أنه عمر، هبا فتصدق: قال هبا". وتصدقت أصلها، حبست
 ّل والضيف السبيل، وابن هللا، سبيل ويف الرقاب، ويف القرىب ويف الفقراء، يف هبا وتصدق

متمول". انظر صحيح البخاري,  غري ويطعم ابملعروف، منها أيكل أن وليها من على جناح
 (.1632(, وصحيح مسلم, ابب الوقف, برقم )2737ابب الشروط يف الوقف برقم )

(, 7/490(, والتهذيب )296-6/295(, وحبر املذهب )8/640انظر الاوي الكبري ) (4)
 (.11/453(, وفتح العزيز )12/206والبيان )
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أي على  وأرُضها املُحَياُة ملٌك يباع". فُدورُها وفتحت مّكة صلحاقوله: "
اآلية. قيل: اّليت عّجل هلم  (1) چھ  ھ   ے  ے  ۓچ املذهب؛ لقوله تعاىل: 

 غنائمح خيرب, واّليت مل يقدروا عليها غنائم مكة أي مل يقدروا عليها ابلقهر؛ وألّن النيب 
 مل يقتل ومل َيْسِب وّل قسم عقارا وّل منقوّل. 

على  فمن بعدهم الصحابة  (2)لكان األمر خبالفه؛ وإلمجاعولو فحِتحت عنوة 
 . (3)"وهل ترك لنا عقيل من رابع: "بيعها من غري نكري؛ ولقوله 

فأضاف الرابع إليه وهو يقتضي امللك. ولو كان بيع رابعها ّل يصّح ألبطله 
عنوة, وأعالها  (5) خالد بن الوليد: إّن أسفلها دخله (4). وقال املاورديالنيب 

                                                           

 .20سورة الفتح:  (1)
 (.9/248(, واجملموع )7/444انظر الاوي الكري ) (2)
 املسجد يف الناس وأن وشرائها، وبيعها مكة، دور توريث البخاري يف صحيحه, ابب اخرجه (3)

 وتوريث للحاج، مبكة النزول (, ومسلم يف صحيحه, ابب1588خاصة, برقم ) سواء الرام
 شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس عن وهب، ( كالمها من طرق عن ابن1351دورها, برقم )

حارثة. واللفظ  بن زيد بن أسامة عن عفان، بن عثمان بن عمرو عن حسني، بن علي عن
 ملسلم.

 (.14/233انظر الاوي الكبري ) (4)
 املشركني مع وشهد. خمزوم بن عمري بن هللا عبد بن املغرية بن الوليد بن خالد سليمان أبو هو (5)

 رسول ولقبه. اخلري من به هللا أراد ملا اإلسالم حب قلبه يف هللا قذف مث. واخلندق وأحدا بدرا
 األمراء أحد خالد فكان.  مؤتة غزوة يف الفعالة مشاركته بسبب" هللا سيف"ب  هللا

 كان  عما خالدا عزل, اخلطاب بن عمر وويّل , بكر أبو تويف فلما. بكر أيب خالفة يف ابلشام
  تويف حىت يغزو جنده يف عبيدة أيب مع خالد يزل فلم. اجلراح بن عبيدة أاب ووىّل . عليه

-276/ 7) الكربى الطبقات انظر. محص من ميل على قرية يف ودفن. هـــــ21 سنة حبمص
 .(223/ 2) للبغوي الصحابة ومعجم(, 51: ص) خياط بن خلليفة والطبقات(, 279
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فغلب حكم  .(2)من جهة الزبري صحلحا, ودخل النيب   (1)الزبري بن العوامدخله 
مقتضاه صدور عقد صلح, وليس  ". وقوله "صلحا" قال اإلمام البلقيين: (3)جهته

. قال: "قهرا بغري قتال إّّل يف أسفلها, ومل يكن له أثر يف فتحها كذلك, وإّّنا دخلها 
وتعبري املصنف ابلفاء ". قال: "دخلها عنوة ويف خمتصر البويطي عن الشافعي أنّه "

يقتضي ترتب كوهنا ملكا على الصلح, وليس كذلك, بل مقتضي الصلح أهّنا وقف؛ 
فيؤدي ذلك إىل أنّه ّل  .(4)"ألهّنا يَفء وهو وقف. إّما بنفس اّلستيالء وإّما بوقف اإلمام

تباع أرضها وّل دحورها, وهو خالف مذهب الشافعي. ومقتضاه أهّنا على العنوة ّل تباع 
أقّر الدور بيد  ؛ ألّن املفتوح عنوة غنيمة خمّمسة. والصواب أنّه (5)/وليس كذلك

                                                           

 مرة بن كالب  بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبري هللا عبد ابو هو (1)
 هاجر. هللا رسول حوارى من كان.  النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب  بن
 املدينة، إىل معه هاجر حىت مبكة، وسلم عليه هللا صلى النيب على قدم مث البشة، أرض إىل

 امليمنة، على الزبري كان  فرسان معهما واملقداد، غريه فارسا يشهده ومل فارسا بدرا شهد
 صاحب كان.  هللا سبيل يف السيف سلّ  من أول كلها،  املشاهد شهد امليسرة، على واملقداد

 الثقات انظر .هــــــ36 سنة رجب شهر يف اجلمل يوم جرموز بن عمرو قتله. الفتح يوم الراية
/ 1) نعيم أليب الصحابة معرفة( 25: ص) األمصار علماء مشاهري( 339/ 2) حبان ّلبن

105.) 
( من حديث هشام عن 4280, برقم )البخاري يف صحيحه, ابب أين ركز النيب  اخرجه( 2)

 ( من حديث أيب هريرة.1780مسلم يف صحيحه, ابب فتح مكة, برقم ) اخرجهأبيه. و 

(, 12/181(, والبيان )7/488والصحيح من املذهب أنّه فتحت صلحا. انظر التهذيب ) (3)
(, وهناية احملتاج 9/264(, وحتفة احملتاج )10/275(, والروضة )11/455وفتح العزيز )

(8/78.) 
 (.3/323اوى )انظر النقل عنه يف حترير الفت (4)
 /ج/ب(.205) (5)
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امللك اّلذي كانوا عليه. وليس متفّرعا على الصلح وّل على العنوة, وهللا أهلها على 
 أعلم.
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 فصل
". األمان , وعدٍد َمصوٍر فقطيصّح ِمن كلِّ مسلم مكّلف َمتاٍر أماُن حريب"

. وخاٌص يتعلق آبحاٍد. ويصّح (1)وسيأيتعاٌم يتعلق أبهل إقليم أو بلٍد, وهو عقد اهْلحدنه, 
 يصّح أمانح  من الوّلة واألحاد, وهو املراد هنا. وشرط املؤمِّن ِمن اآلحاد ما ذكره. فال

وصيٍب وجمنوٍن؛ ألنّه عقد, وليسا من أهله. ومحكَرٍه أي على  .(2)اآليتكافٍر للحديث 
. وسواٌء يف املسلِم الذكرح واألنثى والرح والعبدح وإن كان سيده  (3)األمان؛ ألنّه ّل قصد له

. وإّّنا يصّح بشرطني أن ّل يؤمَّن أسري. فمىت أسر املسلمون (4) السفيهح كافرا, والرشيدح و 
دام ممتنعا  "حريب" أي ما. وأشار إليه بقوله (5) من اإلمام أو انئبهمل يصّح أمانه إّّل رجال 

أتمينه إذا كان ابقيا  (7)بغري اّلذي أسره. فيجوز لّلذي أسره (6)قبل األسر. وقّيده املاوردي
  جيوز قتله. (8)/يف يده مل يقتضه اإلمام كما

                                                           

 سيأيت يف كتاب اهلدنة.( 1)

 أي حديث: ذمة املسلمني واحدة .....( 2)

 ويف )ب(: )قصد له( بدل )ّل قصد له(.( 3)
, واجملموع (230/ 6) (, والبيان5/386ودينه. انظر حبر املذهب ) ملاله املفسد هو: والسفيه (4)

(13/378.) 

(, وفتح 3/279(, واملهذب )17/472(, هناية املطلب )14/297انظر الاوي الكبري ) (5)
 (.10/279(, والروضة )11/456العزيز )

 (.13/146انظر الاوي الكبري )( 6)

 سقط من )ج( قوله )فيجوز لّلذي أسره(.( 7)

 /ب/أ(.443)( 8)
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بغري ترجيح.  (2)يف الروضة وأصلها (1)ويف عقد األمان للمرأة استقالّل وجهان
عندان اجلزم جبواز عقد األمان  (3)واملعتمد"وقياسه جراينه يف العبد. قال اإلمام البلقيين: 

بذلك التأمني كأمان الواحد والعشرة إىل  اجلهاد (4)للمرأة والعبد استقالّل. وأن ّل يتعّطل
النظر إىل "بقوله "وعدد حمصور". قال اإلمام البلقيين:  (6). وأشار إليه(5)"املائة والقافلة

القّلة والكثرة, ّل إىل الصر وغريه. والرجوع يف الكثرة والقّلة إىل العرف على مقتضى ما 
لكن ّل  (10) "(9) (هو ذكر )عندان اجلواز من غري تقييد مبا  (8). واألرجح(7)قاله األصحاب

اآلحاد  /أ[359]يصل إىل ما يتعّلق ابلوّلية العامة؛ ألّن الشافعي مل يقّيد أمان 
 ابحملصور. 

                                                           

(, وفتح 12/141البيان )(, و 17/470(, وهناية املطلب )13/145انظر الاوي الكبري )( 1)
 (.10/279(, والروضة )11/456العزيز )

 (.10/279(, والروضة )11/456انظر فتح العزيز )( 2)

(, وحتفة 10/279(, والروضة )11/456(, وفتح العزيز )4/239وهو األصح. انظر األم )( 3)
 (.9/267احملتاج )

 ويف )ب(: )يعطل( بدل )يتعطل(.( 4)

 (.3/325حترير الفتاوى ) انظر النقل عنه يف( 5)

 سقط قوله )إليه( من )ب(.( 6)

(, وفتح 3/279(, واملهذب )17/472(, هناية املطلب )14/297انظر الاوي الكبري ) (7)
 (.10/279(, والروضة )11/456العزيز )

( والنجم الوهاج 10/279( والروضة )11/456واألرجح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (8)
(9/367.) 

حترير الفتاوى  لصواب هو املثبت من )ب( و)ج(, ويؤيده كالم أيب زرعة يفويف )أ(: ذكره. وا( 9)
(3/324 .) 

 (. 3/324انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 10)
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 چې  ې   ى  ى  ائ  ائچ واألصل يف ذلك قوله تعاىل: 

مسلما فعليه  (2) أخفر. فمن ذّمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدانهم: . وقوله (1)اآلية
  .(3)لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني. متفق عليه

"؛ ألنّه مقهور يف أيديهم, يف األصحّ  وال يصّح أمان أسي ملن هو معهمقوله: "
. قال (4)ليؤّمن, فإذا تربّع فهو خمتارفأحلِْق ابْلمحكَره. والثاين: يصّح؛ ألنّه ما حبس 

. ونسبه (6)يف األّم على صّحة أمان األسري املوثق واملخلي" (5)الزركشي: "نّص الشافعي
 . (8)لنصه يف حرملة (7)املاوردي

                                                           

 .6سورة التوبة: ( 1)

اللغة  (, وهتذيب4/254الذمة خيفر اخفارا إذا انتهكه ومل يف ملن جيري. انظر العني ) أخفر (2)
 (. 2/649(, والصحاح )7/153)

 الدين يف والغلو العلم، يف والتنازع التعمق من يكره ما البخاري يف صحيحه, ابب اخرجه (3)
. ابلربكة فيها  النيب ودعاء املدينة فضل (, ومسلم يف صحيحه, ابب7300والبدع, برقم )

 كالمها من طرق عن األعمش،(  1370) برقم مواليه, غري العتيق تويل حترمي ابب العتق ويف
 . علي أبيه، عن التيمي، إبراهيم عن

(, وكفاية 10/281(, والروضة )11/464واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/80(, وهناية احملتاج )9/266(, وحتفة احملتاج )16/404النبيه )

 (.4/247انظر األم ) (5)
 (.298انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السري, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 (.14/199انظر الاوي الكبري ) (7)
 أحد املصري، حفص أبو التجييب، عمران بن حرملة بن هللا عبد بن حيىي بن حرملة هو (8)

 رواية الناس أكثر من وكان اجلديد، مذهبه رواة وكبار الشافعي، أصحاب من املشاهري الفاظ
 اتريخ انظر .هـ 244: وقيل ،243 سنة مات واملختصر، املبسوط وصنف وهب، ابن عن

-2/127) السبكي ّلبن الكربى الشافعية وطبقات (،218-18/217) للذهيب اإلسالم
 (.1/61) شهبة قاضي ّلبن الشافعية وطبقات (،128
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 (3)وابن الصّباغ (2)والقاضي أبو الطيب (1)وجرى عليه الشيخ أبو حامد
حمّل الوجهني إذا أّمن غري من أسره. أّما إذا أّمن : (6)والغزايل (5). وقال اإلمام(4)وغريهم

 . (7)من أسره مل يصّح قطعا؛ ألنّه كاْلمحكَره
وقال اإلمام البلقيين: حمّل البطالن ما إذا مل يكن يف أماٍن ممن هو يف أسره. فإن  

 . (10)واقتضاه كالم الرافعي (9)املاوردي (8)كان يف أماٍن منه صّح أمانه إايه. صرّح به
" أي كقوله: أّجرتك أو أنت جمار أو ويصّح بكّل لفظ يُفيد مقصوده"قوله: 

أّمنتك أو ّل أبس عليك أو ّل خوف أو َمرَتْس ابلعجمية, بفتح امليم والتاء وسكون 
أي سواء كان الرسول مسلما أو كافرا. وابإلشارة  وبكتابٍة ورسالٍة"قوله: " .(11)الراء

 .(12)املفهمة ِمن قادر على العبارة

                                                           

 )اإلمام الغزايل( بدل )اإلمام والغزايل(.ويف )ب(: )املاوردي والغزايل(, ويف )ج(: ( 1)

 (.2/971) السري كتاب  آخر إىل النذور كتاب  أول من للطربي الكربى انظر التعليقة (2)
 (.137)ص ( النذور كتاب  آخر إىل السري كتاب  من) الصباغ ّلبن انظر الشامل (3)
 (.12/143(, والبيان )7/478(, والتهذيب )13/256انظر حبر املذهب ) (4)
 (.17/476انظر هناية املطلب ) (5)
 ويف )ب(: )املاوردي والغزايل(, ويف )ج(: )اإلمام الغزايل( بدل )اإلمام والغزايل(.( 6)

 (.7/43انظر الوسيط )( 7)

 كلمة )به( ساقطة من )ب(.(  8)

 (.13/146انظر الاوي الكبري )( 9)

 (.11/464انظر فتح العزيز )( 10)

(, والنجم 10/279(, والروضة )11/460(, وفتح العزيز )13/256انظر حبر املذهب ) (11)
 (.4/204(, وأسىن املطالب )9/369الوهاج )

(, والنجم 10/280(, والروضة )11/460(, وفتح العزيز )13/257انظر حبر املذهب ) (12)
 (.4/204(, وأسىن املطالب )9/370الوهاج )
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وفحِهم من كالمه أّن األمان يصّح بلفظ الكناية من ابب أوىل كقوله: أنت على  
 .(2)وّل بّد فيها من نّية (1)ما حتّب أو كن كيف شئت. ومنها الكناية

فإن مل يبلغه فال أمان. ولو َبَدَر  (3)/" أيوُيشَُتط علُم الكافر ابألمانقوله: "
. ومل (6)والبغوي (5). قال اإلمام البلقيين: اشرتط ذلك القاضي(4)جاز ,فقتله ,مسلم

يعتربه الشافعي وّل العراقيون, والسنة الصحيحة ترّده. واملعترب علم املسلمني؛ ّل علم 
أّمن الزبري بن اَبطَا  (8)؛ ألّن اثبت بن قيس بن مَشّاسفإن رّده بطل"قوله: ". (7)الكافر

                                                           

 ويف )ج(: )الكتابة( بدل )الكناية(.( 1)

(, والنجم 10/280(, والروضة )11/460(, وفتح العزيز )13/257انظر حبر املذهب ) (2)
 (.4/204(, وأسىن املطالب )9/370الوهاج )

 /ج/أ(.206) (3)
(, والروضة 11/461(, وفتح العزيز )7/480(, والتهذيب )17/472انظر هناية املطلب ) (4)

 (.16/40(, وكفاية النبيه )10/279)
 (.3/326عنه يف حترير الفتاوى )انظر النقل  (5)
 (.7/480انظر التهذيب ) (6)
 (.3/326انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
 ويف )ب(: )قماش( بدل )مشاس(.( 8)
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. وألنّه إجياب لعقد, فإذا رّده ارتّد. وّل فرق بني أن يرّده (1)يوم قريظة, فلم يقبله, فقتله
 . (2)ابتداء أو بعد قبوله. فإن قتل أو كان قد استجار من قبل متَّ األمان

. (4)األمان إن مل يقبل (3)أي يبطل وكذا إن مل يقبل يف األصّح" قوله: "
. وقال: (5)واخلالف اّلذي أشار إليه هو ترّدد لإلمام فيما إذا سكت, فلم يقبل, ومل يردّ 

 .(8): وهو املنقولابن النقيب. قال (7). واكتفى البغوي ابلسكوت(6)الظاهر اشرتاط قبوله
ابشرتاط ما يشعر ابلقبول مع السكوت وهو الكّف عن  (9)انتهى. وصرّح املاوردي

 القتال. 

                                                           

( من 18032البيهقي يف السنن الكربى, ابب ما يفعله ابلرجال البالغني منهم, برقم ) اخرجه( 1)
 عن األسود، أيب عن هليعة، ابن عن أيب، عالثة، عن أيب عن البغدادي، جعفر طريق أيب

(, 3/630عروة. وهو حديث مرسل. وفيه ابن هليعة خمتلف فيه. انظر تفسري البغوي )
 (.1/171(. وضّعفه األلباين يف اإلرواء )4/309والتلخيص البري )

 (, وفتح العزيز7/480(, والتهذيب )13/231(, وحبر املذهب )7/368انظر األم ) (2)
 (.9/371(, والنجم الوهاج )11/461)

 ويف )ب(: )مل يبطل( بدل )يبطل(.( 3)

(, والتهذيب 13/231(, وحبر املذهب )7/368واألصح كما قال املصنف. انظر األم ) (4)
 (.9/371(, والنجم الوهاج )11/461(, وفتح العزيز )7/480)

 ويف )ب(: )يرد( بدل )مل يرد(.( 5)

 (.17/472قال اإلمام: "والرأي الظاهر أنّه ّل بّد من قبوله". انظر هناية املطلب ) (6)
 (.7/480انظر التهذيب ) (7)
 (.3/326انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
 (.14/281انظر الاوي الكبري ) (9)
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. قال يف (1)أي وّل يحشرَتط القبول لفظا "وتكفي إشارة ُمفهمة للقبولقوله: "
. ويف معىن اإلشارة ما إذا بدت (2)"ّل معىن لتقييده ابلقبول, فاإلجياب كذلك"التحرير: 

. ولو قال الكافر: قبلت أمانك ولستح أحؤمِّنك َفخحْذ (3)القبول كما صرّح به اإلمامخمائل 
 .(4)ِحْذَرك. قال اإلمام: هو ردٌّ لألمان؛ ألنّه ّل يثبت يف أحد الطرفني دون اآلخر

فرع: لو دخل كافر أبمان صيب أو جمنون أو مكره, وقال: ظننتح صحته أو 
 . (6)أو خمتارا مل يقبل, ويحلَحق مبأمنه (5)ظننته ابلغا أو عاقال

ڀ  ڀ  ڀ  چ "؛ لقوله تعاىل: وجيب أن ال تزيد مدتُه على أربعة أشهرقوله: "

 چٺ  ٺ  
يعين تصرّفوا فيها كيف شئتم. وهذا أمان من هللا تعاىل  (7)

مل يقل الشافعي وّل أحد من أصحابه القدماء أّن ". وقال اإلمام البلقيين: (8)للمشركني
أمان اآلحاد ّل بّد من تقييده هبذه املّدة فما دوهنا. وإّّنا التبس على بعضهم, فخلط 

. وقد قال املاوردي يف أمان اآلحاد: ليس له تقدير (10)"أبمان اآلحاد (9)أمان اإلمام

                                                           

 (.9/372(, والنجم الوهاج )10/280(, والروضة )11/461انظر فتح العزيز ) (1)
 (.3/326انظر حترير الفتاوى ) (2)
 (.17/471انظر هناية املطلب ) (3)
 (.17/472) املصدر السابقانظر  (4)
 ويف )ب(: )غافال( بدل )عاقال(.( 5)

 (.233(, والتنبيه )ص 14/278(, والاوي الكبري )8/379انظر خمتصر املزين ) (6)
 .2سورة التوبة: ( 7)

(, والنجم 10/281(, والروضة )11/462فتح العزيز )وهو الصحيح من املذهب. انظر ( 8)
 (.9/305(, وحتفة احملتاج )4/204(, وأسىن املطالب )9/372الوهاج )

 ويف )ب(: )األم( بدل )اإلمام(.( 9)

 (.3/327انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 10)
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لى األمان, وقّرر له مّدة مدته, وينظر اإلمام فيه, فإن كان من املصلحة إقراره أقرّه ع
  .(1)مقامه

أي ّل جيوز أن يبلغ به سنة, وفيما بعد  ويف قول جيوز ما مل يبلغ سنة"ه: "قول
أربعة أشهر إىل سنة قوّلن أظهرمها ّل جيوز جملاوزهتا النّص. والثاين: جيوز؛ لقصورها عن 

الباقي على األصّح.  (4)/. فلو زاد على اجلائز بطلت الزايدة, وّل يبطل(3) (2)مّدة اجلزية
ل على أربعة أشهر. ويبلغ بعدها املأمن . وقال اإلمام البلقيين: حمّل (5)فإذا أحطلق محِح

 . (6)القولني يف غري النساء. فتؤّمن املرأة والعدد من النساء من غري تقييد

؛ ألنّه إذا مل جيز أتمينه ابجلزية "وال جيوز أماٌن يضّر املسلمني كجاسوسقوله: "
. قال اإلمام: وينبغي أن ّل يستحق تبليغ املأمن؛ ألّن دخوله خيانة. (7)فبدوهنا أوىل

                                                           

 (.14/340انظر الاوي الكبري ) (1)

 جزى قد: قوهلم من أخذ. عليه ملا منه قضاء ألهنا جزية مسيت وإّنا. عليه اجملعول اخلراج (2)
(, وغريب الديث ّلبن 3/38قضى. انظر غريب الديث للقاسم بن سالم ) إذا: جيزي

 .(386/ 1) الناس كلمات  معاين يف (, والزاهر2/223قتيبة )

وحبر (, 17/475(, وهناية املطلب )240(, والتنبيه )ص 14/296انظر الاوي الكبري )( 3)
 (.7/58(, والوسيط )13/259املذهب )

 /ب/ب(.443)( 4)

(, والروضة 11/462واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: يبطل الباقي. انظر فتح العزيز )( 5)
(, وحتفة احملتاج 4/204(, وأسىن املطالب )9/372(, والنجم الوهاج )10/281)
(9/305.) 

 (.4/225انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 6)

(, والروضة 11/462(, وفتح العزيز )477(, والوسيط )17/474انظر هناية املطلب )( 7)
 (.9/372(, والنجم الوهاج )10/281)
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األمان انتفاء الضرر دون ظهور  (2). وكالم املصنف يقتضي أّن شرط(1)فحّقه أن يغتال
حسني: قال أصحابنا إّّنا  . لكن قال القاضي(3)املصلحة. وبه صرّح يف الروضة وأصلها

هذا يف أمان اآلحاد. فإن  ". ورّجحه اإلمام البلقيين. وقال: (4)جيوز إذا اتصل ابملصلحة
 . (5)"كان من اإلمام مل جيز إّّل ابلنظر للمسلمني. نّص عليه

. اعلم أّن األمان ّلزم من "وليس لإلمام نبذ األمان إن مل خَيْف خيانةقوله: "
جهة املسلمني. ّل جيوز لإلمام نبذه إّّل إذا استشعر خيانة؛ ألّن املهادنة تنبذ بذلك, 

 . (6)فأمان اآلحاد أوىل. وجائز من جهة الكافر ينبذه مىت شاء

, وكذا ما معه منهما احلرب (7)/وال يدخل يف األمان مالُه وأهُله بدارقوله: " 
. إذا انعقد األمان صار املؤمَّن معصوما عن القتل والسيب. وّل يف األصّح إاّل بشرٍط"

ا ما معه منهما, فإن . وأمّ (8)يتعّدى األمان إىل ما خّلفه بدار الرب ِمن أهٍل ومالٍ 
. قال اإلمام (9)الشرط, وإّّل فال أمان فيه على األصّح لقصور الّلفظ تعّرض له اتبع

                                                           

 (.17/474انظر هناية املطلب )( 1)

 ويف )ج(: )أن يشرتط( بدل )أن شرط(.( 2)

 (.10/281(, والروضة )11/462انظر فتح العزيز )( 3)

 (.3/327الفتاوى )انظر النقل عنه يف حترير ( 4)

 .املصدر السابقانظر النقل عنه يف ( 5)

(, وحبر 17/472(, وهناية املطلب )3/329(, واملهذب )14/379انظر الاوي الكبري )( 6)
 (.7/526(, والتهذيب )13/426املذهب )

 /ج/ب(.206) (7)
والنجم (, 16/401(, كفاية النبيه )10/281(, والروضة )11/463انظر فتح العزيز )( 8)

 (.6/54(, ومغين احملتاج )9/373الوهاج )

 واألصح كما ذكر املصنف. انظر املصادر السابقة.( 9)
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, وإن مل يكن معه, وابألهِل صغارح أوّلده. دار اإلسالمواملراد مبا معه ما يف "البلقيين: 
. وكالم الكتاب يقتضي أنّه ّل يدخل (1)"وأّما زوجته فال تدخل إّّل إذا صرّح بذكرها

ابلشرط إّّل ما معه وليس كذلك, بل يدخل ابلشرط من اإلمام أو انئبه العام ما بدار 
  .(4)املاوردي (3)عن (2)الرب. حكاه يف الروضة وأصلها

وعندان يدخل يف اإلطالق ِمن أمان اآلحاد, فعند ": (5)قال اإلمام البلقيين
يقتضي حصول  (6) أصحاب الطريقنيوإطالق نصوص الشافعي و ". قال: "الشرط أوىل

. وقوله "ماله وأهله" خيرج عنه ما إذا كان معه ماٌل لغريه. "األمان يف املال حيث كان
. ومقتضى (8)"إاّن ّل نتعّرض له يف ماله وّل مال غريه اّلذي معه": (7)وقد ذكر الربيع

إطالق الكتاب أّن أمان املال واألهل يتقيد مبّدة أمان النفس, وليس كذلك. فقد قال 

                                                           

 (.3/328انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 1)

 (.10/281(, والروضة )11/463انظر فتح العزيز )( 2)

 ويف )ج(: )و( بدل )عن(.( 3)

 (.13/174انظر الاوي الكبري )( 4)

 (.3/328النقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر ( 5)

 حاشيتا قيلويب وعمرية(, و 1/142أي طريقة العراقيني واخلراسانيني. انظر هناية املطلب )( 6)
(1/277.) 

 الشافعي صاحب املؤذن، املصري حممد أبو موّلهم، املرادي داود بن سليمان بن الربيع هو (7)
 وتويف ."أصحايب أحفظ: "فيه الشافعي . قالهـــــ173 سنة ولد اجلديدة. كتبه  وراوية وخادمه

(, 2/291(، ووفيات األعيان )1/98) الفقهاء طبقات انظر .هـ 207 سنة شوال يف
 (.2/131وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )

 (.3/329انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 8)
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األرجح أنّه ". قال البلقيين: (1)املاوردي: إّن أمانه على ماله غري مقّدر, ويف ذريّته وجهان
 .(2)"ّل يتقّدر

م كان فرع: قال املاوردي: إذا صرّح يف األمان أبنّه آمن يف مجيع بالد اإلسال
. وإن قال: أّمنتك يف بلد كذا كان آمنا فيه, (3)آمنا يف مجيعها, سواء أّمنه اإلمام أو غريه

إليه من دار الرب ّل غريح. واإلطالق من اإلمام يقتضي األمان  /ب[359]ويف الطريق 
يف مجيع بالد اإلسالم. فإن أطلق انئبه مشل األمان مجيع حمّل وّليته. وإن أطلق بعض 

طريق دار الرب منه.  (4)اآلحاد تناول موضع سكن املؤمِّن وّل يتعّدى إىل غريه إّّل إىل
  .(5)فيكون أمنه فيه حال اجتيازه

, وإاّل واملسلم بدار كفٍر, إن أمكنه إظهار دينه اسُتِحّب له اهلجرة له: "قو 
يقدر على إظهار الدين بدار الرب؛ لكونه مطاعا يف  " املسلم اّلذيوجبت إن أطاقها
, (7)حيمونه, ومل خيف فتنة يف دينه, ّل جتب عليه اهلجرة على األصحّ  (6)قومه أو له عشري

 لكن تحسَتحب؛ لئال يكثر سوادهم أو مييل إليهم أو يكيدوا له. 

                                                           

 (.13/174انظر الاوي الكبري )( 1)

 (.3/328يف حترير الفتاوى )انظر النقل عنه ( 2)

 (.14/340انظر الاوي الكبري )( 3)

 ويف )ج(: )إىل إّّل( بدل )إّّل إىل(.( 4)

(, وكفاية 10/296(, والروضة )13/259(, وحبر املذهب )14/340انظر الاوي الكبري )( 5)
 (.16/402النبيه )

 ويف )ج(: )عشرية( بدل )عشري(.( 6)

(, 10/282(, والروضة )11/464ليه اإلقامة. انظر فتح العزيز )وهو األصح. وقيل: حيرم ع( 7)
 (.6/55(, ومغين احملتاج )4/204(, وأسىن املطالب )9/374والنجم الوهاج )
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إن كان يرجو ظهور اإلسالم هناك مبقامه,  (2)املاوردي"عن  (1)ويف زوائد الروضة
فاألفضل أن يقيم. وإن قدر على اّلمتناع يف دار الرب واّلعتزال وجب عليه املقام هبا؛ 
ألّن موضعه دار السالم. فلو هاجر لصار دار حرب, فيحرم ذلك. مّث إن قدر على 

ا اّلذي ّل يقدر على . انتهى. وأمّ (3)"قتال الكفار ودعائهم إىل اإلسالم لزمه, وإّّل فال
؛ لقوله تعاىل: دار اإلسالماهلجرة إىل  (4)إظهار الدين, فتحرم عليه اإلقامة, وجتب عليه

اآلية. وسواٌء الرجلح واملرأةح, وإن مل جتد حَمرما. فإن مل يقدر على  (5) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ چ 
. (6)اهلجرة فهو معذور إىل أن يقدر. فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه اهلجرة

وقوله "بدار كفر" يشمل بلد اهْلحدنة, وهي ّل جتب اهلجرة منها؛ ألّن شرط قريش ردُّ 
 رضي هللا عنهما (8)وأاب بصري (7)النيِب  أاب جندلوردُّ الرجاِل املسلمني إليهم. 

دليٌل  (1)

                                                           

 (.10/282انظر الروضة ) (1)

 (.14/104انظر الاوي الكبري )( 2)

 (.10/282انظر الروضة )( 3)

 سقط من )ج( قوله )اإلقامة. وجتب عليه(.( 4)

 .97سورة النساء: ( 5)

(, كفاية النبيه 10/282(, والروضة )11/464(, وفتح العزيز )231انظر التنبيه )ص (6)
 (.9/375(, والنجم الوهاج )16/347)

 بن حسل بن مالك بن نصر بن ود عبد بن سمش عبد عمرو بن بن سهيل ْبن جندل أبو( 7)
. انظر الطبقات الكربى  هــــ18 سنة عمواس طاعون يف ابلّشام مات. لؤي بن عامر

 (.5/2851(, ومعرفة الصحابة أليب نعيم )63(, والطبقات خلليفة بن خياط )ص7/284)

 أسيد ْبن عتبة امسه وقيل: .جارية ْبن أسيد ْبن عبيد: فقيل ونسبه، امسه يف  اختلف :بصري أَبحو (8)
 َوهحوَ  قسي، ْبن عوف ْبن غرية ْبن اّللَِّ  َعْبد ْبن سلمة ْبن اّللَِّ  َعْبد ابن أسيد بن جارية بن

(, 3/298انظر الثقات ّلبن حبان ) .زهرة لبين حليف هوازن، ْبن بكر ابن منبه بن ثقيف
 (.6/32, وأسد الغابة )(1612/ 4) األصحاب معرفة يف واّلستيعاب
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على أنّه ّل حترم اإلقامة يف بلد اهلدنة ملن ّل يقدر على إظهار دينه. وكذلك ّل يلزم 
األسري هبا القادر على اهلرب اهلرَب. كذا لو أطلقوه بال شرط. وليس له اغتياهلم لوجود 

 . (2)اهْلحدنة. قاله اإلمام البلقيين
أو خملى؛ ألنّه  موثقاأي سواء كان " ولو قدر أسي على هرب لزمهقوله: "

مقهور, وسواء أمكنه إظهار دينه أم ّل, ختليصا لنفسه من رّق األسر. وقيل: ّل جيب 
 .(4)إقامة شعار الشريعة (3)إذا أمكنه/

والسيب وأخذ املال  (5)ابلقتل/" أي ولو اطلقوه بال شرط فله اغتياهلمقوله: "
يف أمان  (7)" أي أذا أطلقوه على أنّهأو على أهّنم يف أمانه حُرم. قوله: " (6)لعدم األمان

                                                           

الشروط, برقم  وكتابة الرب أهل مع واملصالة اجلهاد يف الشروط انظر البخاري, ابب( 1)
(2731.) 

 (.3/329انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 2)

 /ج/أ(.207) (3)
(, والروضة 465-11/464(, وفتح العزيز )4/261واألصح كما ذكر املصنف. انظر األم )( 4)

 (.4/205(, وأسىن املطالب )9/375(, والنجم الوهاج )10/282)

 /ب/أ(.444)( 5)

 ن )ج(.طمست كلمة )األمان( م (6)

 ويف )ب(: )أهّنم( بدل )على أنّه(.( 7)
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. وكذا إن مل يستأمنوه على األصّح (2)يف أمان منه, حرحم عليه اغتياهلم (1) منهم, )وهم(
 . (3)املنصوص؛ ألهّنم إذا أّمنوه وجب أن يكونوا يف أمان منه

أي له أن يقاتل من تبعه, وأيخذ  وإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتِلهم"قوله: "
 . (4)أمواهلم وأيسرهم؛ ألّن عهدهم انتقض ابتباعه

, بل (5)" أي ابلشرطولو شرطوا أن ال خيرج من دارهم مل جيز الوفاءقوله: "
مل يقدر علي إظهار دينه. ولو حّلفوه على أن ّل خيرج, فإن َحَلَف  جيب اخلروج إذا

طالق عليه, إن حّلفوه ابلطالق. وإن  مكَرها خرج وّل كفارة؛ ألنّه مل تنعقد ميينه, وّل
َحَلَف ابتداًء بعد ما أطلقوه لِيِثقحوا به لزمته الكفارة ابخلروج. وكذا إن َحَلَف وهو حمبوس 

. قوله: (6)على األصح؛ ألنّه ابتدأ ابللف اختيارا, فلزمه حكمه أنّه ّل خيرج إذا أطلق
اعلم أنّه جيوز , وله منها جاريٌة جاز" يدّل على َقلعةٍ  (7) ِعْلجاولو عاقد اإلمام "

                                                           

 ويف )أ( )وهو(. والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(.( 1)

(, والروضة 11/465(, وفتح العزيز )7/485(, والتهذيب )3/293انظر املهذب ) (2)
(10/282.) 

(, والتهذيب 3/293واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: جيوز اغتياهلم. انظر املهذب ) (3)
 (.10/282(, والروضة )11/465(, وفتح العزيز )7/485)

(, والروضة 11/465(, وفتح العزيز )7/485(, والتهذيب )3/293املهذب ) انظر (4)
(10/282.) 

 سقط من )ج( قوله )أي ابلشرط(.( 5)

(, 3/293كر املصنف. قيل: وله أن خيرج. انظر التفاصيل يف املهذب )واألصح كما ذ  (6)
(, وكفاية النبيه 10/282(, والروضة )11/465(, وفتح العزيز )7/485والتهذيب )

(16/404.) 

انظر . غلظ أي فالن جلد واستعلج وعلوج, أعالج الغليظ واجلمع الشديد الكافر العلج هو (7)
 (.3/653(, وجممع حبار األنوار )2/425واملصباح املنري ), (326/ 2) العرب لسان
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على ما فيه مصلحة للمسلمني من لإلمام وانئبه إذا دخل دار الرب أن جيعل اجلعائل 
دّللة على طريق أو ماء. فإن جعله من ماله فال بّد أن يكون معلوما بوصف أو تعيني. 
وإن كان من مال املشركني جاز جمهوّل ومعلوما. فإذا قال: َمن دلّنا على الَقلعة الفالنية 

منها جارية   دّلك على قَلعة كذا على أن تعطيينفله جارية منها أو قال كافر له: أ
, فعاقده جاز. وهى جعالة جِبحعٍل جمهوٍل غري مملوك احتملت للحاجة, سواء  (1)كذا

. ويصّح اشرتاط اْلمحبهمة على (2)كانت املعينة حرة أو أمة؛ ألّن الرّة تـحَرّق ابألسر
 كما أفهمه إطالقه.   (3)الصحيح

جمهوّل كسائر فلو قال: أعطيك جارية مما عندي أو ثلث مايل مل يصّح كونه 
, وّل يستحق (4)عند اإلمام اجلعاّلت. وّل تصّح هذه املعاملة مع املسلم على األصحّ 

. وصّححه (6)وقال يف البحر: هو املشهور. (5)أجرة املثل. وصّحح يف الكفاية الصحة
 . (9)يف التنقيح والتصحيح (8)وعليه مشى اإلسنوىُّ  .(7)اإلمام البلقيىن

                                                           

 كلمة )كذا( ساقطة من )ج(.(  1)

(, 13/260(, وحبر املذهب )17/477(, وهناية املطلب )8/379انظر خمتصر املزين )( 2)
 (.11/469(, وفتح العزيز )7/480التهذيب )

 انظر املصادر السابقة.( 3)

 (.17/477انظر هناية املطلب )( 4)

 (.16/447انظر كفاية النبيه )( 5)

 (.13/261انظر حبر املذهب )( 6)

 (.3/330انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 7)

 انظر املصدر السابق.( 8)

( وهو مطبوع يف هناية 453انظر التنقيح والتصحيح املسمى تذكرة النبيه لألسنوي )ص ( 9)
 تصحيح التنبيه.
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اجلعَل أبمور منها الدّللة على قلعة. والسهم إّّنا  (1)وأصلهاومّثل يف الروضة 
يكون للمسلم, فيقتضي اجلواز معه. واملراد الدّللة على قلعة بعينها كما صّوره يف 

 (3)خالفا ملا أفهمه. فلو ذكرها مبهمة يف قالع معينة فكالم البلقيىن (2)الروضة وأصلها
 مييل إىل اجلواز. 

. والِعلج الكافر الغليظ (4)ال, وتعبري التنبيه ابجْلحعل أحسنوالتعبري ابجلارية مث
 الشديد مسي به؛ ألنّه يدفع بقّوته عن نفسه. 

" أي إذا فتح املشارط القلعة بدّللة الِعلج, فإن فُتحت بداللته ُأعِطيهاقوله: "
للغاّنني, وّل ألهل اخْلحمحس؛ ألنّه استحقها حق فيها  وظفر ابجلارية, سّلمها إليه. وّل

  .(5)ابلشرط قبل الظفر
وإن دلََّنا وفتحناها بغري "قال يف الروضة:  .(6)أو بغيها فال يف األصّح" قوله: "

: إن كان عودان إليها (9)قال اإلمام (8). ويف الكفاية(7)"دّللته مل يستحقها على األصحّ 

                                                           

 (.10/285والروضة ) (,11/469انظر فتح العزيز )( 1)

 انظر املصادر السابقة.( 2)

 (.3/331انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 3)

 (.234انظر التنبيه )ص ( 4)

(, وفتح العزيز 7/481(, والتهذيب )7/47(, والوسيط )13/261انظر حبر املذهب )( 5)
 (.10/286(, والروضة )11/470)

(, وفتح العزيز 7/481يستحق. انظر التهذيب )واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: ( 6)
(, وأسىن املطالب 9/279(, والنجم الوهاج )10/286(, والروضة )11/470)
(4/206.) 

 (.10/286انظر الروضة )( 7)

 (.16/449انظر كفاية النبيه )( 8)

 (.17/481انظر هناية املطلب )( 9)
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عليها اتفاقا من غري  (1)فيظهر أنّه يستحق. وإن عثران مستندا إىل الدّللة األوىل فقط
مث  ,ولو تركنا"أنّه ّل يستحق. وعبارة الروضة:  (2)استمساك ابإلعالم األول فاألصحّ 

آخر فال  (3)/ففتحناها بدّللته فله اجلارية على الصحيح. وإن فتحناها بطريق ,عحدان
 .(4)"شيء له على الصحيح

تلّقوا العالمة منه؛  (5)املشارط مل يستحق الدليل شيئا. وإنفرع: لو فتحها غري 
 . (6)ألّن الشرط مل جيز معهم

أي إذا كان اجْلحعل من القلعة كاجلارية؛  مل تُفَتح فال شيء له" (7)فإنقوله: " 
اق. أّما إذا كان اجْلحعل من ألّن التسليم ّل ميكن إّّل ابلفتح, فكأنّه عّلق به اّلستحق

وقيل: إن مل يعلِِّق اجْلُعل ابلفتح فله فإنّه يستحّقه ابلدّللة وإن مل تحفَتح. قوله: "ها, غري 
. وحمّل اخلالف إذا أطلق العقد كما أشار (8)لوجود الدّللة. وقيل: يحرَضخ له أجرة املثل"

 إليه. أّما إذا قّيد ابلفتح فلم تحفَتح مل يستحق شيئا قطعا. 

                                                           

 ويف )ج(: )عربان( بدل )عثران(.( 1)

(, وفتح العزيز 7/481ر املصنف. وقيل: يستحق. انظر التهذيب )واألصح كما ذك( 2)
(, وأسىن املطالب 9/279(, والنجم الوهاج )10/286(, والروضة )11/470)
(4/206.) 

 /ج/ب(.207) (3)
 (.10/286انظر الروضة )( 4)

 طمس قوله )وإن( من )ج(.( 5)

(, والنجم الوهاج 10/286(, والروضة )11/470(, وفتح العزيز )7/481انظر التهذيب ) (6)
 (.4/206(, وأسىن املطالب )9/279)

 (.524 )فإن(. انظر )منهاج الطالبني: ص: ويف منت املنهاج )وإن( بدل( 7)

 (,10/286(, والروضة )11/470واملذهب هو ان مل تفتح ّل يستحق. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.4/206(, وأسىن املطالب )9/280والنجم الوهاج )
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؛ ألنّه اكتفى "أو ماتت قبل العقد فال شيء فإن مل يكن فيها جاريةقوله: " 
 . (1)جبارية ظّنها, وقد أخلف ظّنه فحبط عمله

 التسليم وجب بدل أو قبل ظفٍر فال يف األظهر" (2)أو بعد الظَفر قبلقوله: "
فيما إذا ماتت بعد الظفر قوّلن, وفيما إذا ماتت قبله قوّلن, واخلارج من ذلك ثالثة 
أقوال. أظهرها الفرق بني أن متوت قبل الظَفر فال جيب البدل؛ ألنّه مل حتصل القدرة 
عليها, فكأهّنا مل توجد أو متوت بعد الظفر فيجب بدهلا؛ ألهّنا حصلت يف يد اإلمام, 

  .(3)فتلفت من ضمانه
: القطع بوجوب البدل إذا ماتت بعد (4)يف أصل الروضة /أ[360]ورّجح 

القطع ابلوجوب إذا ماتت قبله.  (5)الظفر, وِبعدِمه إذا ماتت قبله. ورجح اإلمام البلقيين
 . ", وليس له نص خيالفه(7)واملختصر (6)إنّه املنصوص يف األم" :وقال

إذا أسلمت اجلارية قبل الظَفر " وإن أسلمت فاملذهب وجوب بدلٍ قوله: "
أو كافرا؛ ألهّنا ابإلسالم  (8)/وهي حرّة مل جيز اسرتقاقها وتسليمها إىل املعاقد مسلما كان

منعت نفسها من الّرق. ويف قول: تحسلَّم إليه. وإن أسلمت بعد الظَفر, فإن كان الدليل 
                                                           

(, وفتح العزيز 12/202(, والتهذيب )7/47(, والوسيط )17/482انظر هناية املطلب ) (1)
 (.10/286(, والروضة )11/468)

 ويف )ج(: )وقبل( بدل )قبل(.( 2)

وحتفة  (,10/286(, والروضة )11/468واألظهر كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.8/83(, وهناية احملتاج )9/273احملتاج )

 (.10/286(, والروضة )11/468انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/332انظر حترير الفتاوى ) (5)

 (.4/304انظر األم ) (6)

 (.8/379انظر خمتصر املزين ) (7)

 /ب/ب(.444)( 8)
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سحلِّمت إليه, وإّّل فيبىن على شراء الكافر املسلم, كذا يف الروضة مسلما أو كافرا وأسلم 
يستحّقها قطعا. وّل تسّلم إليه, بل يؤمر إبزالة ". وقال اإلمام البلقيين: (1)وأصلها
. وإذا مل تحسلَّم إليه بسبب اإلسالم فاملذهب وجوب البدل؛ ألّن اإلسالم هو (2)امللك

وعبارة الكتاب تشمل إسالمها قبل العقد وبعده, . (3)املانع, فيجب البدل للحيلولة
  سواء كان قبل الظفر أو بعده ومل يسلم الكافر.

يعين أّن بدل اجلارية حيث حكمنا به  وهو أجرة مثٍل, وقيل: قيمتها" قوله: "
هو أجرة املثل إن جعلنا اجْلحعل مضموان ضمان العقد, وقيمتها إن جعلناه مضموان 

. قال يف الروضة (5)كما يف الصداق. هكذا قاله اإلمام  (4)ضمان اليد. وفيه قوّلن
هنا قيمة  (7)من قويل الصداق وجوب مهر املثل, واملوجود للجمهور (6)وأصلها: واألظهر

 . (9)عن نّص األم (8)اجلارية, وحكاه يف املهمات

                                                           

(, وحتفة 10/286) (, والروضة11/468املذهب كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/83(, وهناية احملتاج )9/273احملتاج )

 (.3/332انظر حترير الفتاوى ) (2)

(, وهناية احملتاج 9/273(, وحتفة احملتاج )10/286(, والروضة )11/468انظر فتح العزيز ) (3)
(8/83.) 

 أي أجرة املثل أم قيمة اجلارية. (4)

 (.13/30انظر هناية املطلب ) (5)

(, 9/273(, وحتفة احملتاج )10/286(, والروضة )11/468وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.8/83وهناية احملتاج )

(, وحبر املذهب 17/486(, وهناية املطلب )3/295(, واملهذب )7/48انظر الوسيط ) (7)
 .(474/ 11)(, وفتح العزيز 13/263)

 (.8/433انظر املهمات ) (8)

 (.4/304انظر األم ) (9)
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. ويف (2). واخلالف قوّلن كما يف الحمحرَّر(1)"املعتمد القطع به"وقال البلقيين: 
حمّل اخلالف إذا كانت جارية معّينة, فإن كانت مبهمة ومات كلُّ "الروضة وأصلها أّن 

من فيها من اجلواري وأوجبنا البدل, فيجوز أن يقال: يرجع أبجرة املثل قطعا؛ لتعذر 
. مث البدل (3)تقومي اجملهول. وجيوز أن يقال: تسّلم إليه قيمة من تسلم إليه قبل املوت

 .(4)الرضخهو يف مال املصاحل أو يف أصل القسمة؟ فيه اخلالف يف الواجب, هل 
فرع: إذا شرط جارية مبهمة, ومل توجد إّّل جاريٌة سلِّمت إليه. وإن تعّددن 

رَب الِعلج على القبول كما أّن املسلم إليه يعنّي ما شاء  (6)ابلصفة (5)/فلإلمام التعيني. وجيح
رَب املستحق على القبول. ولو شرط جارية معّينة, فلم جيد فيها شيئا سوى  املشروطة, وجيح

أهّنا تحسلَّم له وفاء ابلشرط. واخلالف فيما إذا مل ميكن أن يَتملَّك  (7)تلك اجلارية فاألصح
 .(8)الَقلَعة, ويحدمي اليد عليها؛ لكوهنا حمفوفة ببالد الكفر. فإن أمكن وجب الوفاء قطعا

فرع: مجيع ما ذكر فيما إذا فحِتحت عنوة. فإن فحِتحت صلحا على أمان صاحب 
الَقلعة وأهله, ومل تكن اجلارية منهم, سّلمت إىل الِعلج. وإن كانت منهم ورضي صاحب 

الصلح وإن  . ومضى(9)كما قاله البغوي  القلعة بتسليمها غرمنا له قيمتها من بيت املال
                                                           

 (.3/333انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)

 (.453انظر احملرر )ص (2)

(, والنجم الوهاج 10/269(, والروضة )11/472وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (3)
(9/379.) 

 ويف )ج(: )جارية مبهمة( بدل )مبهمة(.( 4)

 /ج/أ(.208) (5)
 طمس قوله )ابلصفة( من )ج(.( 6)

 (.9/379(, والنجم الوهاج )10/287, والروضة )(474/ 11)انظر فتح العزيز   (7)

 (.10/287انظر الروضة ) (8)

 (.7/482انظر التهذيب ) (9)
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, وإّّل فسخ الصلح, (1)بقيمتها أو جبارية أخرى فذاكمل يسّلمها, فإن رضي الِعلج 
 رمحهم هللا وإايان, آمني. (2)واستأنفنا القتال. هذا هو الصحيح, وبه قطع اجلمهور

                                                           

 ويف )ج(: )فذلك( بدل )فذاك(.( 1)

 مستحقة ألهنا فاسد؛ للعلج املشروطة اجلارية يف الصلح نّ وهو الصحيح من املذهب. وقيل  إ (2)
(, وأسىن 10/288, والروضة )(474/ 11)وفتح العزيز  (12/202انظر البيان ) .له

 (.6/58(, ومغين احملتاج )4/207املطالب )
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 كتاب اجلزية
املال املأخوذ من الكفار ابلرتاضي إلسكاننا إايهم يف داران أو حلقن دمائهم  هي

ا  وذراريهم وأمواهلم أو لكفهِّنا عن قتاهلم على اختالٍف يف ذلك, مأخوذة من اجملازاة؛ ألّنه
 . (1)جزاٌء على سكىن داران على اخلالف

 چ إىل قوله   چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ قولُه تعاىل:  (3)قبل اإلمجاعِّ  عقد اجلزية (2)واألصل يف

أي يلتزموها. ويف اآلية دليٌل على ثالثة أحكام: وجوُب ( 4) چگ  گ  گ 
  (5) بريدةمنهم. وروى مسلم عن  از قتلهم وحقن دمائهم أبخذ اجلزيةجهادهم وجو 

. وقال: أذا لقيت على جيش أو سريهة أوصاهإذا أمهر أمريا  قال: كان رسول هللا 
عدوك فادعهم إىل اإلسالم. فإن أجابوك فأقبل منهم. وإن أبوا َفَسْلهم اجلزية. فإن أبوا 

 . (6)فاستعن ابهلل وقاتلهم

                                                           

 (.7/53(, والوسيط )13/333(, وحبر املذهب )14/283انظر احلاوي الكبري )( 1)

 سقط حرف )يف( من )ج(.( 2)

(, واإلقناع يف مسائل اإلمجاع 114(, ومراتب اإلمجاع )ص62انظر اإلمجاع البن املنذر )ص( 3)
(1/237.) 

 .29سورة التوبة: ( 4)

 فيمن وأسلم. األسلمي األعرج بن احلارث بن هللا عبد بن احلصيب بن بريدة هللا عبد أبو هو (5)
 حلق. للهجرة  هللا رسول به مر حني وأسلم. وملكان مالك وأخواه هو خزاعة بطون من اخنزع
 حل مث. لواء ومعك إال املدينة تدخل ال:  هللا رسول اي فقال. املدينة قدومه قبل  النيب

 هبا فأقام ,البصرة إىل انتقل. املدينة قدم يوم  النيب يدي بني ومشى رمح يف وشدها عمامته
 انظر. هبا فمات ,معاوية بن يزيد إمارة يف مرو إىل منها خرج مث ,سجستان إىل خرج مث ,زماان

 (.29/ 3) حبان البن الثقات(, 336/ 1) للبغوي الصحابة معجم( 182/ 4) الكربى الطبقات

( عن بريدة 1731البعوث برقم ) على األمراء اإلمام أتمري مسلم يف صحيحه, ابب اخرجه( 6)
. 
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إقامتكم هبا على أن  صورة عقدها: أقرّكم بدار اإلسالم أو أذنُت يفقوله: "
. للجزية أركان: أوهلا نفس العقد, وهو قول "تبذلوا جزية وتنقادوا حلكم اإلسالم

گ   چ واالنقياد بقوله تعاىل:. واحتجوا الشرتاط البذل (1)اإلمام أو انئبه ما ذكره

. فإعطاء اجلزية التزامها, والصَّغاُر التزام (2)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
 أحكام اإلسالم. وأشدُّ الصَّغار على املرء أن حيكم عليه مبا ال يعتقده. 

"أقررتكم" بصيغة املاضي. وقال اإلمام  (4)والروضة وأصلها (3)وعبارة احملرر
ال ". وقال: (5)"املضارع إاله أن يقصد به العاقد احلال واملستقبلال يكفي "البلقيين: 

خيتص التعبري بلفظ اخلطاب. فلو عقد لغائبني فَرُضوا بذلك عند بلوغ اخلرب جاز. وكالم 
. (7). وال خيتص ذلك بدار اإلسالم. فقد يقرههم ابجلزية بدار حربٍ "يدله له (6)الشافعي

. قال: وال بده من تقييد دار (8)وقد ذكره يف األمه  وال بده من التعرهض لعصمة الدماء.
 السالم بغري احلجاز.

وقال الزركشي: "قد ينازع يف الشرط األول وهو البذل, بل الشرط أن يؤدوا 
اجلزية؛ ألنهه ال ُيشرَتط يف صحة العقد قبض اجلزية على املصحهح, بل التزامها يف الذهمة. 

                                                           

(, والغرر البهية 4/210(, وأسىن املطالب )10/297والروضة )(, 7/56انظر الوسيط )( 1)
(5/137.) 

 .29سورة التوبة: ( 2)

 (.454انظر احملرر )ص( 3)

 (.10/297(, والروضة )11/492انظر فتح العزيز )( 4)

 (.3/335انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 (.4/190انظر األم )( 6)

 (.3/336الفتاوى )انظر النقل عنه يف حترير ( 7)

 (.4/186انظر األم )( 8)
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ا جيب بذهلا إذا مضى حول من حني املراُد  (3)والبيانِّ  (2). ويف املهذهبِّ (1)" العقدوإّنه
 أبحكام اإلسالم حقوق اآلدميني يف املعامالت وغرامة املتلفات لتخرج العبادات. 

م إذا فعلوا ما/ (5): حكى اإلمام(4)وقال الرافعي  (6)عن العراقيني أنه املراد أّنه
يعترب فيه رضاهم. وذلك كالزان , وال (8)حترميه جيري عليهم حكم الكفر فيه (7) )يعتقدون(

. وقال (10)يف األصح (9)والسرقة. وأمها ما يستحلهونه كالشرب فال يقام عليهم حدٌّ/
أي  "واألصّح اشرتاُط ذكِر قدرهاقوله: "  .(11)الزركشي: ال بده من القبول من جهتهم

قدر اجلزية كالثمن يف املبيع واألجرة يف اإلجارة. وقيل: ال ُيشرَتط, وجيب األقل وهو 
 . (12)ضعيف. فكان األوىل تعبريه ابلصحيح

                                                           

 (.332-331انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد العبيد )ص  (1)
 (.5/326انظر املهذب )( 2)

 (.12/274انظر البيان )( 3)

 (.11/545انظر فتح العزيز )( 4)

 (.18/34انظر ّناية املطلب )( 5)

 /ب/أ(.445)( 6)

 و)ب(: )يعتقدوا( بدل )يعتقدون(. واملثبت من )ج(.ويف )أ( ( 7)

 كلمة )فيه( ساقطة من )ب(.(  8)

 /ج/ب(.208) (9)
 (.9/386(, والنجم الوهاج )3/336(, وحترير الفتاوى )18/34انظر ّناية املطلب )( 10)

انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق الطالب أمحد بن سليمان العبيد )ص  (11)
330). 

(, 10/314(, والروضة )237اشرتاط ذكرها. انظر التنبيه )ص والصحيح من املذهب( 12)
 (.8/86(, وّناية احملتاج )9/276وحتفة احملتاج )
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أي واألصحه أنهه ال  ودينه" ال كفُّ اللسان عن هللا تعاىل ورسوله  قوله: "
 .(1)اط االنقياد؛ لدخوله يف اشرت ُيشرَتط التعرض؛ لكفههم عن هللا تعاىل ورسوله 

اخلالف يف االشرتاط يف صحة العقد ال يف لزومه هلم من غري "وقال الزركشي: 
. (4)يف اجملرهد (3)ُسَليمٌ وصرهح به  .(2)اشرتاط, فإنهه ال خالف فيه كما يقتضيه تعليل الرافعي

التعرض لغريه مما وأفهم اقتصاره على الكفه عمها ذكر أنهه ال خالف يف عدم اشرتاط 
 . (6) "(5)حيصل به النقص مما سيأيت

؛ ألنهه عقد حيقن به الدم. فال على املذهب" وال يصّح العقد مؤقتاقوله: "
تا كعقد اإلسالم, وسواء أقهته بوقت معلوم أو قال: أقرهكم ما شئت. وعربه جيوز مؤقه 

طريقة القطع. وقيل: قوالن أو وجهان  (7)إشارًة إىل تصحيحابملذهب كما يف الروضة 

                                                           

(, والنجم 17/16(, وكفاية النبيه )10/328انظر الروضة ) واألصح كما ذكر املصنف. (1)
 (.8/86)(, وّناية احملتاج 9/276(, وحتفة احملتاج )9/387الوهاج )

 (.494-11/493انظر فتح العزيز )( 2)

الرازي، تفقه وهو كبري؛ ألنه اشتغل  -ابلتصغري فيهما-هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم  (3)
رحل إىل بغداد، وتفقه على الشيخ أيب حامد ودرس  .صدر عمره ابللغة والنحو والتفسرييف 

 هـ. 447تويف سنة  ".اجملرد"، و"اء القلوبضي"يف حياته، ومن تصانيفه: كتاب التفسري مساه 
(, والوايف ابلوفيات 10/197(, وخمتصر اتريخ دمشق )2/397انظر وفيات األعيان )

(10/207.) 

 (.433انظر اجملرد )ص( 4)

 أي يف آخر الباب.( 5)

 ( .335انظر السراج الوهاج للزركشي. كتاب اجلزية, حتقيق أمحد العبيد )ص( 6)

 )الصحيح( بدل )التصحيح(.ويف )ج(: ( 7)
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. وعلى (1)أظهرمها أنهه ال يصحه؛ ألنهه خالف مقتضاه. والثاين: يصحه قياسا على اهْلُدنة
 األول يبلَّغون املأمن. 

 . (2)ولو بقي بعضهم عليه سنة أو أكثر مل يسامح, وأخذ لكله سنة أقل اجلزية
شئتم" جاز؛ ألنه هلم نبذ العقد مىت شاءوا. فليس فيه إال ولو قال: "أقرهكم ما 

 . (3)/ب[ مبقتضاه360التصريح ]
ط لفُظ قبولقوله: " كَقبِّلُت أو رضيُت بذلك. ولو   (4)أي من الكافر "وُيشرتر

يف الناطق. أمها  . واشرتاط القبول اللفظي حملهه(5)رين بكذا فأجابه اإلمام مته العقدقال: قرهِّ 
. قال الزركشي: "واملتجه (6)األخرس فتكفي منه اإلشارة. والتقييد ابللفظ خُيرِّج الكناية

انعقاده هبا كما صرهحوا به يف األمان, وسكتوا عن شرط اتصاله ابإلجياب. وقياس كونه 
 . (7)عقدا اشرتاط الفورية"

                                                           

(, وحتفة 4/210(, وأسىن املطالب )10/297واملذهب كما ذكر املصنف. انظر الروضة )( 1)
 (.8/86(, وّناية املطلب )10/276احملتاج )

 .(17/5(, وكفاية النبيه )10/298(, والروضة )7/58انظر الوسيط )( 2)

 .(10/297لروضة )(, وا7/58(, والوسيط )18/58انظر ّناية املطلب )( 3)

 ويف )ج(: )الكفار( بدل )الكافر(.( 4)

(, وّناية 6/62(, ومغين احملتاج )9/276(, وحتفة احملتاج )9/387انظر النجم الوهاج ) (5)
 (.8/86احملتاج )

 ويف )ج(: )الكتابة( بدل )الكناية(.( 6)

انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق الطالب أمحد بن سليمان العبيد  (7)
 (.337)ص
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دخلُت لسماع كالم هللا تعاىل أو رسوال  :ولو ُوجد كافر بداران فقالقوله: "
 .(1)أي وال يُتعرَّض له, سوآء يف الرسول أكان معه كتاب أم ال "أو أبمان مسلم ُصدِّق
أنه من ادهعى أنهه رسوٌل, إن اُّتُِّّم ُحلهِّف. ويف  (3)عن النصه  (2)ونقل ابن كجهٍ 

 أنهه ال يلزم حتليفه. (4)البحر
أي أنهه يطالب ابلبيهنة إلمكاّنا غالبا.  (5)"ويف دعوى األمان وجه  قوله: " 
قبضة  حملهه إذا ادهعى ذلك قبل أن يصري يف". قال اإلمام البلقيين: (6)والصحيح األول

انتهى. ولو كان من ادهعى أمانه غائبا  (7)"اإلمام. فإن قبض أسريا مل ُيصدَّق إاله ببيهنة

                                                           

(, وأسىن املطالب 9/388(, والنجم الوهاج )10/299(, والروضة )7/58انظر الوسيط ) (1)
 (.2/218(, وفتح الوهاب )4/211)

 (.10/299انظر النقل عنه يف الروضة ) (2)
 (.4/200انظر األم ) (3)
 (.13/376انظر حبر املذهب ) (4)
أي أنهه ال يصدهق؛ إلمكان البينة عليه, ألنهه يدعي خالف الظاهر. انظر النجم الوهاج  (5)

 .(8/87(, وّناية احملتاج )6/62(, ومغين احملتاج )9/277(, وحتفة احملتاج )9/389)
 وهو الصحيح. انظر املصادر السابقة. (6)
 (.3/337الفتاوى ) انظر النقل عنه يف حترير (7)
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القبول. حكاه  (2). وجزم به املاوردي(1)البندنيجيفاألصحه املنصوص كما حكاه 
 . (3)الزركشي

ط لعقدها اإلمام أو انئبهقوله: " الركن الثاين العاقد. وال يصحه عقد  ".وُيشرتر
إليه؛ ألنهه من األمور الكلهية. وحيتاج إىل نظر  (4)الذمهة إاله مِّن اإلمام أو َمن فوضهه

. فلو (6)بغري اإلمام أن يتواله (5)واجتهاد فيما يتعلهق به من الصالح والفساد. فال يليق
املعقود له, بل يلحق مبأمنه. ولو أقام سنة فأكثر مل يلزمه عقدها أحد الرعيهة مل يقتل 

 . (7)شيء على األصحه 
أي جيب على اإلمام  "وعليه اإلجابة إذا طلبوا إاّل جاسوسا خنافهقوله: "

إجابة من طلب ممن يقره ابجلزية عقدها إاله إذا كان جاسوسا خناف شرهه أو خاف 

                                                           

 وله اإلسفرايين. حامد أيب الشيخ صاحب البندنيجي هللا عبد بن علي احلسن أبو القاضي (1)
البندنيجني,  يف وتويف سنني. ببغداد ودرس للمذهب. حافظاً  وكان إليه. تنسب معروفة تعليقة
 الشافعية , وطبقات(129 ص) الفقهاء انظر طبقات .هـــ425 سنة األوىل هبا مجادى ودفن

 .(306-305/ 4) للسبكي الكربى
 (.14/339انظر احلاوي الكبري ) (2)
 (.338انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق الطالب أمحد العبيد )ص  (3)
 ويف )ج(: )فوهض( بدل )فوهضه(.( 4)

 ويف )ج(: )فال يتعلق( بدل )فال يليق(.( 5)

(, 13/345(, وحبر املذهب )3/325واملهذب )(, 14/297انظر احلاوي الكبري )( 6)
 (.12/273(, والبيان )7/525والتهذيب )

(, 4/131وهو األصح. وقيل: تؤخذ اجلزية منه كاألمان. انظر شرح مشكل الوسيط )( 7)
 (.9/389(, والنجم الوهاج )10/299والروضة )
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وال تُعقرد إاّل لليهود  قوله: " .(2)أو أنه ذلك مكيدة منهم, فال جييبهم (1)غائلتهم
. أو شككنا يف وقته" (4) النسخوأوالد من هتّود أو تنّصر قبل  (3) اجملوسوالنصارى و 

ک  چ  الركن الثالث املعقود له. وله شروط: أحدها أن يكون كتابيا؛ لقوله تعاىل:

 چک  ک    گ

وهم اليهود والنصارى, إذا دخل آابؤهم يف التهوهد أو التنصهر  (5)
قبل تبديل ذلك الدين. ولو دخل مجاعة من عبدة األواثن يف التهود أو التنصهر بعد 

م متسكوا بدين سقطت/ مبعث نبينا  وإن  حرمته. (6)مل يقرهوهم وال أوالدهم؛ ألّنه
م النسخدخلوا بعد التبديل وقبل  م يقرهون؛ ألّنه فقد بقي  ,وإن بدهلوا ,فأصحه الطريقني أّنه

 . (7)اجملوسفيه ما مل يبدل. فال ينحط عن شبهة كتاب 

                                                           

، فِّْعلُ : الغائلة (1) , ومعجم (447/ 4) انظر العني .شرَّهُ : أي كذا،  غائلة خفت: يقال املْغتالِّ
 (.397(, والبارع يف اللغة )ص 3/365ديوان األدب )

(, ومغين 9/277(, وحتفة احملتاج )2/218(, وفتح الوهاب )9/390انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.8/87(, وّناية احملتاج )6/62احملتاج )

 كلمة ُمعربة،  عديدة. َوُهيواجملوس مجع جموسي. وهم الذين ال كتاب هلم, ويعبدون آهلة ( 3)
،اجمُلو  بدين َدان من أول َكانَ   َصغِّري اأْلُُذَننْيِّ، رجال وََكانَ  ُقوش. مِّْنج: َأصلها  النَّاس ودعا سِّ
-317/ 10) اللغة (, وُّتذيب1/392اْلَعَرب انظر معجم ديوان األدب ) فعرَّبته إِّلَْيهِّ،

 (.3/977, والصحاح )(318

 وجه على املتقدم ابخلطاب الثابت احلكم ارتفاع على الدال واملراد ابلنسخ هنا هو اخلطاب (4)
 واملتفقه (, والفقيه3/778عنه. انظر العدة يف اصول الفقه ) تراخيه مع به اثبتا لكان لواله

 (.110, واحلدود يف أصول الفقه )ص(245/ 1)

 .29سورة التوبة :( 5)

 /ج/أ(.209) (6)
(, والوسيط 13/343(, وحبر املذهب )18/11(, وّناية املطلب )237لتنبيه )صانظر ا (7)

(7/59.) 
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أو بعده أو قبل التبديل أو بعده؟ قررانهم  النسخولو مل يُعَرف أدخلوا قبل 
 . (3) (2)حلقن الدم؛ ألنهه األصل (1)ابجلزية تغليبا

, ونسخ شريعة اإلجنيل ابلفرقان. (4)واملراد ابلنسخ نسخ شريعة التوراة ابإلجنيل
, لكن (6)يف الروضة وأصلها (5)ال يـَُقره ابجلزية على األصح فاملتهوهد بعد بعثة عيسى 

 . (7)نقله اإلمام البلقيين ار الدخول قبل نزول القرآن مطلقا.املنصوص اعتب
. (10). رواه البخاري(9)أخذ اجلزية من جموس هجر النيب  (8)فألنه  اجملوسوأمها 

شبهة كتاب كعبدة  (1). ومن ليس له كتاب وال/(11)واألظهر أنهه كان هلم كتاب ورفع
                                                           

 طمست كلمة )تغليبا( من )ج(.( 1)

 ويف )ج(: )األول( بدل )األصل(.( 2)

(, والوسيط 13/343(, وحبر املذهب )18/11(, وّناية املطلب )237انظر التنبيه )ص (3)
(7/59.) 

 ويف )ب( تكرر هنا قوله )ونسخ شريعة التوراة ابإلجنيل(. (4)

 (.2/219(, وفتح الوهاب )4/213(, وأسىن املطالب )9/391انظر النجم الوهاج )( 5)

 (.7/138(, والروضة )8/76انظر فتح العزيز ) (6)

 (.3/338انظر النقل عنه يف حترير الفتوى )( 7)

 ويف )ج(: )فإنه( بدل )فألنه(.( 8)

 هجر هي وليست أوال. القالل فيها عملت املنورة. املدينة قرب قرية , وهيجند بالد من جره (9)
 إليها نسب ورمبا قياس. غري على ألف بزايدة هاجري إليها والنسبة .املعروفة املدينة البحرين

(, 4/128) والدر املختار, (159/ 4) املصطفى دار أبخبار الوفاء وفاءانظر  .لفظها على
 (.35/24وذخرية العقىب )

( عن جبالة 3156احلرب برقم ) أهل مع واملوادعة اجلزية البخاري يف صحيحه, ابب اخرجه( 10)
 بن عبدة.

(, وحبر 3/306(, واملهذب )4/183وهو األظهر. وقيل: ال كتاب هلم. انظر األم )( 11)
 (.16/384(, وكفاية النبيه )19/387(, واجملموع )9/220املذهب )
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األواثن واملالئكة والشمس ومن يف معناهم ال يقرون ابجلزية, سواء فيهم العريب 
 . (3) (2)والعجمي

وكذا زاعم التمسك بُصُحف إبراهيم وزبور داود صلى هللا عليهما قوله: " 
  .على املذهب" من أحد أبويه كتايب واآلخر وثينوسّلم, و 

زعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما من ذكر مسئلتني: إحدامها أنه 
؛ إلطالق اآلية, (6)الوجهني يف الروضة وأصلها (5)على أصحه  تُعَقد له اجلزية (4)السالم

ا تُعَقد للمجوس مع االختالف يف أصل كتاهبم,  ا وألّنه فهؤالء أوىل. والثاين املنع؛ ألّنه
ا مواعظ ال أحكام فيها  . (7)ليست ُكتُبا تُتَلى أو ألّنه

                                                           

 /ب/ب(.445)( 1)

كتاب وال شبهة كتاب كعبدة األواثن واملالئكة والشمس ومن يف سقط من )ج( قوله )( 2)
 (.معناهم ال يقرون ابجلزية, سواء فيهم العريب والعجمي

(, والروضة 10/331(, وفتح العزيز )7/497(, والتهذيب )14/153انظر احلاوي الكبري )( 3)
 (.9/392)(, والنجم الوهاج 10/305)

سقط من )ب( قوله )ومن أحُد أبويه كتايب واآلخر وثين على املذهب" ذكر مسئلتني: أحدمها  (4)
 أحدمها أنه من زعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود(.

( وحتفة احملتاج 9/392(, والنجم الوهاج )17/11وهو األصح. انظر كفاية النبيه )( 5)
 (.8/88(, وّناية احملتاج )9/278)

 (.10/304(, والروضة )8/71ر فتح العزيز )انظ( 6)

كتاب وال شبهة كتاب كعبدة األواثن واملالئكة والشمس ومن يف سقط من )ج( قوله )( 7)
 (.معناهم ال يقرون ابجلزية, سواء فيهم العريب والعجمي
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يف أصل  (2)أصحهها (1), فيه طرقٌ من أحد أبويه كتايب واآلخر وثين الثانية
القطُع أبنهه تُعَقد له, سواء كان الكتايب األب أو األم تغليبا حلقن الدم. كذا  (3)الروضة

 . (4)يف الروضة وأصلها
ا هو إىل األب  من أحد أبويه كتايب واآلخر وثينوقال اإلمام البلقيين: النظر في إّنه

على املنصوص. فال يقره من دخل أبوه يف التنصر بعد البعثة, ودخلت أمهه فيه قبلها. 
وحمله ما أطلقاه ما إذا اختار دين أهل الكتاب. فإن اختار التوثهن مل تُعَقد له, وإن مل 

حيله .انتهى. وال (5)خيرت شيئا فاألرجح أنهه ال تُعَقد له حىت خيتار دين أهل الكتاب
مناكحة الفريقني وال ذبيحتهم على املذهب عمال ابالحتياط يف املواضع الثالثة. 

اخلالف جمرهد زعمهم. فإن حتقهقنا صدقهم وعرفنا كتاهبم قُبِّل قطعا. وهو  (6)وموضع
 ."ثنان منهم, وشهدوا بذلكويف معناه ما إذا أسلم ا"أيضا.  (7)عيمقتضى كالم الراف

. وظاهر عبارة الكتاب رجوع قوله على املذهب إىل املسألتني. وطريقة (8)قاله الزركشي
 القطع يف األوىل ضعيفة. 

                                                           

وقيل: ال تؤخذ منهم اجلزية. وقيل: احلكم فيه حسب األب. وقيل: احلكم فيه حسب األم. ( 1)
 (.8/84(, فتح العزيز )13/359(, وحبر املذهب )312-14/311احلاوي الكبري ) انظر

(, وّناية 9/278(, وحتفة احملتاج )510(, وكفاية األخيار )ص 9/393انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.8/88احملتاج )

 (.10/306(, والروضة )8/84انظر فتح العزيز ) (3)

 .املصدرين السابقنيانظر ( 4)

 (.3/339النقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر ( 5)

 ويف )ب(: )حمله( بدل )موضع(. (6)

 (.11/510(, و)8/84انظر فتح العزيز )( 7)

 (.346انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق الطالب أمحد العبيد )ص (8)
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. الشرط (1)"وال جزية على امرأة وخنثى ومرن فيه ِرقٌّ وصيب وجمنونقوله: "
واحلريهة والتكليف. فال جزية على امرأة وخنثى؛ ألنه املرأة الثاين والثالث والرابع الذكورة 

كتب عمر إىل أمراء األموال, فلم جيب عليها للسكىن شيء. و  (2)حمقونة الدهم ومال من
. وأمها (3). رواه البيهقي بسند صحيحاألجناد أن ال أيخذوا اجلزية على النساء والصبيان

ورته أخذت منه جزية السنني املاضية على فالحتمال أنهه أنثى. فإن ابنت ذك (4)خنثى
. وتعقبه يف املهمات أبنه احلريب لو دخل داران, وبقي سنة, مث (5)األرجح من زوائده

. قال يف (7)مضى على الصحيح. فهذا أوىل (6)اطلعنا عليه, ال أنخذ منه شيئا لِّما
تبنيه بظهور لعله صورته أن يكون صدر معه عقد جزية يف حال إشكاله, مث "التحرير: 

وال جزية  . انتهى.(8)"حاله صحة العقد كما لو عقد النكاح خبنثيني ابنت ذكورُّتما

                                                           

 (.12/267(, والبيان )7/503(, والتهذيب )3/310انظر املهذب ) (1)
 (: )يف( بدل )من(.ويف )ب (2)

(, وسعيد بن 18683البيهقي يف الكربى, ابب الزايدة على الدينار ابلصلح, برقم ) اخرجه (3)
(, وعبد الرزاق 2632منصور يف سننه, ابب ما جاء يف قتل النساء والولدان, برقم )

( كلهم من طرق عن انفع, عن أسلم موىل 10090الصنعاين يف مصنفه, ابب اجلزية, برقم )
 .(5/96) الغليل وصحهحه األلباين يف إرواء. عمر بن اخلطاب, عن عمر 

 ويف )ب( و )ج(: )اخلنثى( بدل )خنثى(. (4)

(, وفتح 10/302قال: "ينبغي أن يكون األصح األخذ". وهو األصح. انظر الروضة ) (5)
(, وّناية احملتاج 6/64(, ومغين احملتاج )9/279(, وحتفة احملتاج )2/219الوهاب )

(8/89.) 
 ا( بدل )ملا(.ويف )ب(: )ممِّه  (6)

 (.441-8/440انظر املهمات ) (7)
 (.3/340انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
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. وسواء املدبهر (1)ال جزية على مملوك: بد وال على سيده بسببه؛ لقول عمرعلى ع
لُيفَهم املنع يف القِّنه من طريق  (3)ابلذكر. وخصه املصنهُف اْلُمبعَّضَّ (2)وأمه الولد واملكاَتب

احْلُرهِّية.  (5)أنهه جيب بقدر ما فيه من (4)أوىل, واخلالف فيه. ففي وجٍه اختاره يف املرشد
 . (6)والصحيح عدم الوجوب؛ ألنهه غري مقتول ابلكفر كمن متحهض رقهه

الذهمة أو منهم, وامتنع من  (7)وإذا أعتق العبد, فإن كان ممن ال تُعَقد هلم/
 . (9). وإن بذهلا ُعقد له على األصحه من زوائده(8)اجلزية, ُأحلِّق بدار احلرب

ُخْذ من كله حامل : ملعاذ  وال جزية على صيب وال جمنون؛ ملفهوم قوله 
نون من طريق األوىل . واجمل(1)والرتمذي والنسائي وغريهمداود  بو. رواه أدينارا أي حمتلم

 . (2)قاإن كان ُمْطبِّ 

                                                           

(, والبيهقي يف معرفة السنن واآلاثر, ابب من ترفع عنه اجلزية 4/185ذكره الشافعي يف ) (1)
, مرفوعا روى: " (4/123) التلخيص ىف احلافظ قالو  .(18551(, برقم )13/379)

وقال األلباين رمحه  ". خالفة عنهما املروى بل, أصل له ليس.  عمر على موقوفا وروى
 (.5/96) هللا يف اإلرواء: ال أصل له

(, والتهذيب 8/362(, وحبر املذهب )3/310(, واملهذب )18/258انظر احلاوي الكبري ) (2)
(7/503.) 

 كلمة )ابلذكر( ساقطة من )ب(.  (3)

 (.345انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد العبيد )ص (4)
 طمس حرف )من( من )ج(. (5)

(, وفتح 13/356(, وحبر املذهب )3/310والصحيح كما قال املصنف. انظر املهذب ) (6)
 (.6/64(, ومغين احملتاج )10/301(, والروضة )13/468العزيز )

 /ج/ب(.209) (7)
 (.17/43(, وكفاية النبيه )8/426(, والبيان )8/361انظر حبر املذهب ) (8)
 (.10/301انظر الروضة ) (9)
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 "فإن تقّطع جنونه قليال كساعة من شهر لزمْته أو كثريا كيوم ويوم قوله: "
اإلفاقة. فإذا بلغت  /أ[361]تُ لرفرقُّ  (4)فاألصحّ أبن تقطع يوما أو يومني " (3))أي(

" أي اعتبار األايم املتفرقة ابألايم اجملتمعة. وقيل: ال شيء عليه لنقصان (5)سنة وجبت
حاله كاْلُمبعَّض. وقيل: حكمه كالعاقل. وقيل: حُيَكم ابألغلب. فإن استوى الزمان 

 . (6)وإاله فالوجبت اجلزية. وقيل: إن كان يف آخر السنة عاقال أخذت اجلزية, 
أي  . فإن بذهلا ُعِقد له"ولو بلغ ابن ذّمٍي ومل يبذل جزية ُأحلق مبأمنهقوله: "

 (8)به الرتاضي؛ ألنه عقد األب وقع لنفسه دونه وقد استقله, فال بده  (7)يستأنف مبا يقطع
. فيتلطهف به (2)عن نصه األم (1). ونقله ابن الصبَّاغ(9)له من عقد. وهذا هو األصحه 

                                                           

(, والرتمذي يف سننه, ابب ما 3038أبوداود يف سننه, ابب يف أخذ اجلزية, برقم ) اخرجه (1)
لههم ( ك2450(, والنسائي يف الصغرى, ابب زكاة البقر برقم )623جاء يف زكاة البقر, برقم )

وقال الرتمذي بعد ذكر احلديث: هذا  .معاذ  عن وائل، أيب عن األعمش، من طرق عن
 (.3/296حديث حسن. وصحهحه األلباين يف اإلرواء )

ها هو بَِّكْسرِّ  اْلُمْطبِّقُ  اجْلُُنونُ  (2) ُد الهذي ال يُفِّيق اْلَمالِّئُ  الثَّابِّتُ  اْلَباءِّ وفتحِّ  انظر طلبة .اْلُمَشدَّ
 (.2/183(, والنظم املستعذب )288, واملغرب يف ترتيب املعرب )ص(25 ص) الطلبة

 ويف )أ(: )أو(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. (3)

 (.524ويف منهاج الطالبني: )فالصحيح( بدل )فاألصحه(. انظر )ص /  (4)

 ويف )ب(: )وجب( بدل )وجبت(. (5)

(, والنجم 10/302(, والروضة )13/469والصحيح كما قال املصنف. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.8/89(, وّناية احملتاج )9/280(, وحتفة احملتاج )9/395الوهاج )

 ويف )ج(: )يقع( بدل )يقطع(. (7)

 ويف )ج(: )بدل( بدل )بُده(. (8)

(, ومغين احملتاج 9/280)(, وحتفة احملتاج 9/396وهو األصح. انظر النجم الوهاج ) (9)
 (.8/89(, وّناية املطلب )6/65)
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وقيل: عليه  لدينار وجب العقد له به. قوله: "اإلمام ليلتزم ما التزم أبوه. فإن أىب إاله ا
. وصحهحه  (3)أي من غري استئناف عقد. وادهعى اإلمام كجزية أبيه" أنهه ظاهر النصه

 . (5) املختاروغريه, وهو  (4)القاضي احلسني
. وعلى هذا إذا كانت جزية أبيه (6)فاخلالف قوالن؛ ال وجهان. قاله الزركشي

أكثر من دينار, وامتنع من الزايدة. فقيل: هو على اخلالف فيمن عقد له أبكثر من 
, مث امتنع من بذل الزائد. وقيل: يقبل منه ما بذله قطعا؛ ألنهه مل يعقد بنفسه (7)دينار

 ابالمتناع انقضا للعهد.حىت جيعل 
فرع: املذهب أنهه ال يصحه عقد السفيه والويل ابلزايدة. وإذا اختار السفيه 

 . (8)صرهح به األصحاب ملأمن فليس لوليه عقد الذمهة له.االلتحاق اب

                                                           

 (.227انظر الشامل البن الصباغ من أول كتاب السري إىل كتاب النذور )ص  (1)

: "وإذا صاحل القوم من أهل الذمة على اجلزية مث بلغ منهم مولود (. ونصه4/186انظر األم ) (2)
ل، فإن طابت نفسه ابألداء حلول قومه قبل حوهلم بيوم أو أقل أو أكثر فرضي ابلصلح سئ

أخذت منه، وإن مل تطب نفسه فحوله حول نفسه؛ ألنه إّنا وجب عليه اجلزية ابلبلوغ 
 .والرضا"

 (.18/26قال اإلمام: "وظاهر النص يدل على هذا واألقيس األول". انظر ّناية املطلب ) (3)

 (.17/37انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (4)

 السنية اخلزائن انظر. ةاألصولي ةاألدل من هادهابجت اجملتهد استنبطه ما: َواملْخَتارُ  االْختَِّيارُ  (5)
 .(43ص) املكية والفوائد ،(183ص)

 (.352انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (6)
سقط من )ب( قوله )وامتنع من الزايدة. فقيل: هو على اخلالف فيمن عقد له أبكثر من  (7)

 دينار(.

 (.9/286(, وحتفة احملتاج )5/141(, والغرر البهية )10/301انظر الروضة ) (8)



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب الجزية

 

 
359 

وأجرٍي  وشيخ هرٍم وأعمى وراهبٍ  (1) زِمنٍ واملذهب وجوهبا على قوله: " 
. الطريقان وفقرٍي عجز عن كسٍب. فإذا مّتت سنة وهو ُمعسر ففي ذّمته حىت يوِسر"

على اخلالف يف جواز قتلهم, إن  البناء. واألجري أحدمها, (2)يف الزمِّن ومن يف معناه/
ذت منهم اجلزية, وهو األصحه (3)جوهزان وهو األصح املنصوص. والثاين القطع به؛ , ُأخِّ

 . (4)ألنه اجلزية كأجرة الدهار
وحمله اخلالف يف الشيخ وحنوه كما ذكره الشيخ أبو "قال اإلمام البلقيين: 

ما إذا مل يكن داري. فإن كانت ُضرَبت عليه اجلزية قوال  (6)والقاضي حسني (5)حامد
. ويف الفقري قوالن أشهرمها الوجوب إلطالق حديث (7)"واحدا؛ ألنهه يُقَتل قوال واحدا

فُتعَقد له الذهمة ابجلزية. فإن مته احلول وهو موسر أخذانها منه, وإاله فهي  , (8)معاذ 

                                                           

 وطلبة(, 2131/ 5) والصحاح(, 253/ 2) األدب ديوان معجم انظر. ُمبَتلى أي زمِّنٌ  رجلٌ  (1)
 .(50: ص) الطلبة

 /ب/أ(.446)( 2)

(, والنجم 16/233(, وكفاية النبيه )10/307(, والروضة )11/391انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/65(, ومغين احملتاج )9/397الوهاج )

(, 13/358(, وحبر املذهب )18/28(, وّناية املطلب )14/310انظر احلاوي الكبري ) (4)
 (.12/269(, والبيان )7/504والتهذيب )

 (.7/65انظر الوسيط ) (5)

 (.2/570انظر النقل عنه يف اإلقناع يف حل ألفاظ أيب الشجاع ) (6)

 (.3/341انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

وهو حديث: "أمرين رسول هللا  أن آخذ من كل حامل دينار". أنظر سنن أيب داود, ابب يف  (8)
(. وقال 623ا جاء يف زكاة البقر, برقم )(, وسنن الرتمذي, ابب م3167أخذ اجلزية, برقم )

 (.3/296وصحهحه األلباين يف اإلرواء ) الرتمذي عقب احلديث: هذا حديث حسن.
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ذمته حىت يوسر. وكذا حكم احلول الثاين وما بعده. وقيل: ال مُيَهل, وال يقره يف  (1)يف
ل اجلزية مبا  أمكنك أو نبلهغك املأمن؛ ألنهه قادر على دفع الدار, بل يقال: إمها أن حُتصهِّ

  .(2)اجلزية ابإلسالم
 (3)واليمامة وُُينرع كّل كافر من استيطان احلجاز وهو مّكة واملدينةقوله: "

 . وُقراها. وقيل: له اإلقامة يف طرقه املمتدة"
وهو ما عدا احلجاز من بالد اإلسالم.  ,املكان القابل للتقرير :الركن الرابع

فيجوز تقرير الكفار فيها ابجلزية. ولكله كافر دخوهلا ابألمان. أمها احلجاز فُيمَنع الكافر 
املعرتضة الهيت  (5)وكذا طرقه .(4)نةمن اإلقامة فيه ويف جباله وسواحل حبره وجزائره املسكو 

ا من احلجاز. وال مينعون من ركوب (6)ال ُتسَكن كما بني مكهة واملدينة على األصحه  ؛ ألّنه

                                                           

 سقط حرف )يف( من )ج(. (1)

(, والبيان 7/499(, والتهذيب )12/351األشهر كما قال املصنف. انظر احلاوي الكبري ) (2)
 (.45-17/44) (, وكفاية النبيه10/313(, والروضة )12/263)

بفتح -اليمامة: هي قرية معدودة من جند، وقاعدُّتا حجر، وتسمى اليمامة جوا والَعروض  (3)
وكان امسها قدميا جوا، فسميت اليمامة ابليمامة بنت سهم بن طسم، قال اجلزري:  -العني

(: 313"أكثر أهلها بنو حنيفة، وهبا تنبأ مسيلمة الكذاب". ويف معجم املعامل اجلغرافية )ص 
"أما جند العلم فهو قلب اجلزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرايض عاصمة اململكة العربية 
السعودية، ويشمل أقاليم كثرية منها: القصيم وسدير واألفالج واليمامة والوشم وغريها". انظر 

 .(3/417)، واللباب يف ُّتذيب األنساب للجزري (5/442)معجم البلدان 

 (.12/289(, والبيان )7/512(, والتهذيب )18/63انظر ّناية املطلب ) (4)

 ويف )ج(: )طريقه( بدل )طرقه(. (5)

ا ليست جمتمع الناس. انظر التهذيب  (6) وهو األصح. وقيل: ال مينع من اإلقامة فيها؛ ألّنه
 (.9/401(, والنجم الوهاج )236(, وعمدة السالك )ص10/308(, والروضة )7/512)
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: ال ميكنون من املقام يف املركب (2)قال القاضي حسني (1)حبر احلجاز. ويف الكفاية
أايم كالربه. قال: ولعلهه أراد إذا أذن فيه اإلمام, وأقام مبوضع واحد.  (4)من ثالثة (3)أكثر/

 واليمامةمن قُرى املدينة.  (6)من قُرى مكة, وخيرب الطائفوَوجه, وهو وادي  (5)والطائف
 . الطائفعلى أربع مراحل من مكهة, ومرحلتني من  اليمنمدينة بطرف 

كافر" يشمل املرتده. وحكمه أنهه ُيسَتتاب وجواب, ويُقَتل يف احلال وقوله "كل  
 . (7)على األظهر

ومراد  .(8) قاله اإلمام البلقيين  ذلك بني أن يكون مبكة أو غريها.وال فرق يف
واملشهور أنه احلجاز بعض جزيرة  طان اإلقامة؛ ال خصوص االستيطان.املصنف ابالستي

                                                           

 (.17/73انظر كفاية النبيه ) (1)

 (.4/214(, وأسىن املطالب )9/400انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (2)

 /ج/أ(.210) (3)
 كلمة )ثالثة( طمست من )ج(.  (4)

الطائف: مدينة معروفة، تقع يف شرقي مكة، مع ميل بسيط إىل اجلنوب، تبعد عن مكة تسعة  (5)
صلها إىل حملتني، إحدامها عن ميينه واألخرى عن وتسعني كياًل، ويقطعها وادي وج ويف

 .(117ص )، واملعامل األثرية (4/9)انظر معجم البلدان للحموي  يساره.

كياًل على   185خيرب: مدينة تقع مشال املدينة وقعت فيها الغزوة املشهورة، وتبعد عن املدينة  (6)
، ومعجم ما استعجم (2/409) طريق الشام املار خبيرب فتيماء. انظر معجم البلدان للحموي

 .(118ص )، ومعجم املعامل اجلغرافية (2/522)

 .(2/250(, وجواهر العقود )20/565انظر اهلداية إىل أوهام الكفاية ) (7)

 .(3/181انظر حترير الفتاوى ) (8)
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أخرجوا اليهود " قال: آخر ما تكلهم به النيب  عبيدة بن اجلراح  العرب؛ ملا روى أبو
 . (2)من جزيرة العرب. رواه البيهقي إبسناد صاحل (1)جنرانوأهَل  من احلجاز
 
 

ا من اجلزيرة.  اليمنأهل الذمة من  ومل خيرج عمر وال أحد من اخللفاء  مع أّنه
ا أخرج أهل  قد صاحلهم كان   من اجلزيرة, وإن مل يكن من احلجاز؛ ألنهه  جنرانوإّنه

  .(4). فنقضوا العهد وأكلوه. رواه أبوداود(3)على أن ال أيكلوا الراب
                                                           

ألنه أول  . مسي به؛نجنران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطا نسبة إىل :رانجنَْ  (1)
ولذا فكلما اندثرت  .من جمموعة مدن صغرية يف واد واحدوهي مدينة تتكون  .من عمرها
 انظر ا.وتقع على الطريق بني صعدة وأهب .تلك املدن محلت األخرى اسم جنرانمدينة من 

 .(314ص )، ومعجم املعامل اجلغرافية (5/266)معجم البلدان 

(, 18749البيهقي يف السنن الكربى, ابب ال يسكن أرض احلجاز مشرك, برقم ) اخرجه (2)
(, وابن أيب شيبة 872وأبو يعلى املوصلي يف مسنده, ابب مسند أيب عبيدة بن اجلراح, برقم )

مصر, برقم  يف املسلمني مع والنصارى اليهود جيتمع ال: قال يف مصنفه, ابب من
 بن عبيدة أيب عن أبيه، عن جندب، بن رةمس بن ( كلهم من طرق عن سعد32991)

 .(361/ 5) فتحالاجلراح, فذكره. وصحهحه ابن حجر يف 

 هو: النسيئة راب: قسمني إىل ينقسم الراب مث. خمصوصة املال من أشياء يف الزايدة هو الراب (3)
 على نقداً، رايل ألف مائة يعطيه كأن  .التأجيل مقابل املشرتي من البائع أيخذها اليت الزايدة

 مع ابلنقود النقود بيع وهو: الفضل راب. سنة بعدرايل  آالف وعشرة مائة عليه يردها أن
 انظر. املثلني أحد يف زايدة مع مبثله ربوي بيع فهو. الزايدة مع ابلطعام الطعام أو الزايدة،

 والسنة القرآن ضوء يف اإلسالمي الفقه وخمتصر(, 221/ 2) األربعة املذاهب على الفقه
 .(478-475/ 3) اإلسالمي الفقه وموسوعة(, 727: ص)

 بن (, من طريق عن مصرف3041أبوداود يف سننه, ابب يف أخذ اجلزية, برقم ) اخرجه (4)
 عبد بن إمساعيل عن اهلمداين، نصر بن أسباط عن بكري، بن يونس عن اليامي، عمرو
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 (1)أخرجه وعّزره إن علم أنّه ممنوع. فإن ولو دخله بغري إذن اإلمام قوله: "
كان   (2)وإن استأذن أذن له, إن كان مصلحة للمسلمني كرسالة ومحِل ما ُُيتاج إليه.

لتجارة ليس فيها كبري حاجة مل أيذن إاّل بشرط أخذ شيء منه. وال يقيم إاّل ثالثة 
" يعين أنهه ال جيوز دخوُل كافر احلجاَز إاله إبذن اإلمام. فإن دخله بغري إذنه أخرجه أايم

ويعزهره, إن علم أنهه ممنوع من دخوله. وال أيذن يف دخوله إاله إذا كان فيه مصلحة 
أو متاع حيتاج إليه املسلمون. فإن مل حيتاجوا إليه   (3) مِّريةٍ للمسلمني كأداء رسالة أو محل 

كالعطر مل أيذن له إاله بشرط أن أيخذ من جتارته شيئا. وال يُتقدَّر ذلك, بل هو إىل 
م حكوه عن النص(5). وهذا ما حكاه الرافعي عن إطالق مجاعة(4)اجتهاده وهو  (6), وأّنه
 . (1). قاله الزركشي(7)األصحه 

                                                           

أيضا البيهقي يف السنن الكربى, ابب ال ُّتدم  اخرجه. و عباس  ابن عن القرشي، الرمحن
أخرجه أبو الشيخ األصبهاين يف ( من طريق أيب داود. و 18715) هلم كنيسة وال بيعة, برقم

طبقات احملدثني من طريق آخر عن السدي, عن ابن عباس رضي هللا عنهما. وضعفه 
 (.2/444أيب داود ) سنن األلباين. انظر ضعيف

 ويف )ب(: )وإن( بدل )فإن(. (1)

 (.526ويف منهاج الطالبني: )فإن( بدل )وإن(. انظر )ص  (2)

(, 8/295املرية هو ما يؤكل من الطعام وحنوه. يقال: مار الرجل أهله إذا أطعم. انظر العني ) (3)
 (.3/139(, وغريب احلديث للخطايب )13/241وُّتذيب اللغة )

(, 13/384(, وحبر املذهب )3/319, واملهذب )(14/337انظر احلاوي الكبري ) (4)
 (.12/292(, والبيان )7/514والتهذيب )

 انظر املصادر السابقة. (5)

 (.4/216انظر األم ) (6)

 اإلمام، رأي إىل وهو شيئا، عليه يشرط وهو األصح. وهناك احتمال من البغوي وهو أنه (7)
قال  .غريه أطلقه ما خيالف فال .الشرط أصل ال اإلمام، رأي إىل املشروط قدر أنه  أراد ولعله
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ب منها سَ الدخول أن ال يقيم أكثر من ثالثة أايم. وال حيُ وُيشرَتط عليه عند 
 .(2)يوما الدخول واخلروج. ولو انتقل من قرية إىل قرية, وأقام يف كله واحدة ثالاث مل مينع

نصها يقتضي أنه ما ذكر يف التجارة حملهه يف الذهمي. أمها  (3)وحكى اإلمام البلقيين
وعلى مقتضاه جرى األصحاب. "رة. قال: ن من دخول احلجاز للتجااحلريب فال ميكه 

أي كله  "وُُينرع دخول حرم مكة. قوله: ""على أنه املرأة يف ذلك كالرجل (4)قال: ونصه 
. واملراد (5) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ كافر, ولو كان جمتازا؛ لقوله تعاىل:

 . (6)مجيع احلرم
أي يتعنيه على  "خرج إليه اإلمام أو انئب يسمعهفإن كان رسوال  قوله: "

اإلمام اخلروُج. إذا قال الكافر: ال أُؤدهِّي الرسالة إاله مشافهة, وإاله بعث إليه من يسمع 
الكافر ماال على  (7)ء. وإن بذلريًة خرج إليه الراغبون يف الشراوينهي إليه. وإن محل مِّ 

وثبت العوض املسمهى.  ن فعل فالصلح فاسد. فإن دخل أخرج,ْبه إليه. فإالدخول مل جيِّ 
ومل ينته إىل املوضع املشروط, وجبت احلصة من املسمهى. ولو دخل بغري إذن  ,وإن دخل

                                                           

انظر التهذيب  .عبارته مقتضى وهو ترديد، غري من مراده هو االحتمال النووي: هذا
(, وحتفة احملتاج 10/308(, والروضة )532-11/531(, وفتح العزيز )7/513)
(9/282.) 

 (.360العبيد )ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان (1)
(, 13/384(, وحبر املذهب )3/319(, واملهذب )14/337انظر احلاوي الكبري ) (2)

 (.12/292(, والبيان )7/514والتهذيب )

 (.3/342انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 (.4/216انظر األم ) (4)

 .28سورة التوبة:  (5)

 (.10/308(, والروضة )2/60(, وفتح العزيز )18/63انظر ّناية املطلب ) (6)

 ويف )ج(: )بعث( بدل )بذل(. (7)
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ا ُأخرج وُعزهر, إن علم أنهه ممنوع. وإن كان لذمهيه ماٌل يف احلرم أو َديٌن وَكََّل مسلم
ليقبضه ويسلهمه إليه. وكذا يؤكهل من دخل احلجاز من الكفار بعد الثالثة األايم يف قبض 

  .(1)أمواهلم وديوّنم
أي من  نُِقل, وإن خيف موته."أي يف حرم مكهة "  مرض فيه" (2)فإنقوله: " 

 . (5)للحرم (4)" تطهريا/فإن مات مل يُدفرن فيه. "(3)النقل؛ ألنهه ظامل ابلدخول
أي إذا مل يتَقطَّع؛ ألنه بقاء جيفته فيه  نُِبش وُأخرج" /ب[361]ُدفن  (6)وإن"

 . (7)أشده من دخوله حيا. فإن تقطهع تُرك. وقيل: جُتَمع عظامه ما أمكن وُُترَج
, وإاّل وإن مرض يف غريه من احلجاز وعظُمت املشقة يف نقله ُترك قوله: "

تناله  أي إذا خيف عليه املوت من النقل تُرك حىت يربأ. وإن مل خيف املوت, ولكن نُقل"
 (9)هذا التفصيل/ (8)االنتقال. نقل يف الروضة وأصلها مشقة عظيمة فاألصحه تكليف

                                                           

(, وحتفة احملتاج 4/214(, وأسىن املطالب )10/309انظر التفاصيل يف الروضة ) (1)
 (.8/91(, وّناية احملتاج )9/283)

 .(526انظر )ص  ويف منهاج الطالبني: )وإن( بدل )فإن(. (2)

(, والتهذيب 7/68(, والوسيط )18/64(, وّناية املطلب )3/320انظر املهذب )( 3)
(7/512.) 

 /ب/ب(.446)( 4)

(, والتهذيب 7/68(, والوسيط )18/64(, وّناية املطلب )3/320انظر املهذب )( 5)
(7/512.) 

 .(526ويف منهاج الطالبني: )فإن( بدل )وإن(. انظر )ص  (6)

(, وأسىن 17/78(, وكفاية النبيه )10/310األول. انظر الروضة ) والصحيح هو القول( 7)
 (.8/91(, وّناية احملتاج )9/283(, وحتفة احملتاج )4/215املطالب )

 (.10/310(, والروضة )11/514انظر فتح العزيز ) (8)

 /ج/ب(.210) (9)
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أنهه ال يُنَتقل مطلقا أي مع عظم املشقة يف  (2). وقال: وجواب اجلمهور(1)عن اإلمام
 نقله. 

أي إذا مات يف احلجاز وتعذهر نقله  "فإن مات وتعّذر نقله ُدفن هناك قوله: "
. وحمله (3)ُدفن فيه. وإن كان يف طرف احلجاز نقل لسهولته. وأطلق أكثرهم أنهه يُدَفن فيه

ى الكالب الذهمي. فأمها احلريب فال جيب دفنه, بل يف وجٍه ال جيوز. وتُغرَ  ما ذكره يف
  .(4)قاله اإلمام البلقيين عليه. واملرتده كاحلريب.

 . وهللا أعلم.(5)فرع: ال يلتحق حرُم املدينة حبرم مكهة فيما ذكروا
 فصل

"؛ حلديث معاذ أقّل اجلزية دينار لكّل سنة"
. فلو أراد الدراهم وجب (6)

. (7)صاحل أحدا على أقله من دينار بقدر قيمته. قال الشافعي: وال يعلم أنه النيب 
  .(8)ونقل الشيخ أبو حامد فيه اإلمجاع

                                                           

 (.18/64انظر ّناية املطلب )( 1)

(, وأسىن املطالب 17/78وكفاية النبيه )(, 10/310وهو األصح. انظر الروضة )( 2)
 (.8/91(, وّناية احملتاج )9/283(, وحتفة احملتاج )4/215)

 (.13/385(, وحبر املذهب )3/320(, واملهذب )14/337انظر احلاوي الكبري )( 3)

 (.3/343انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 (.10/310(, والروضة )11/516(, وفتح العزيز )18/63انظر ّناية املطلب )( 5)

وهو حديث: "أمرين رسول هللا  أن آخذ من كل حامل دينار". أنظر سنن أيب داود, ابب يف  (6)
(. وقال 623(, وسنن الرتمذي, ابب ما جاء يف زكاة البقر, برقم )3167أخذ اجلزية, برقم )

 (.3/296وصححه األلباين يف اإلرواء ) الرتمذي عقب احلديث: هذا حديث حسن.

 (.4/189انظر األم ) (7)
(, والسراج الوهاج, كتاب أ/146/ل 6)انظر نقل اإلمجاع عن أيب حامد يف قوت احملتاج  (8)

 .(370اجلزية, حتقيق أمحد العبيد )ص
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قال الزركشي: "حملهه عند قوة املسلمني, وإاله فقد نقل الدارمي عن املذهب أنهه 
 . (1)الصلح على أقله من دينار. ومل يذكر سواه وهو ظاهر" إذا كان ابملشركني قوة جاز

حىت أيخذ من متوسٍط دينارين وغيٍن  (2) مماكسة  وُيسترحب لإلمام قوله: "
املراد املماكسة حىت يعقد على صفة التوسط بدينارين وعلى صفة الغىن أبربعة.  أربعًة"

عتبار فيأخذ عند متام احلول منهم ما عقد عليه إن وجدت الصفة آخر احلول. فإنه اال
  .(3)بوقت األخذ؛ ال بوقت العقد

وإذا قال بعضهم: أان فقري أو ". وفيه: (5)عن النص (4)حكاه يف الروضة وأصلها
. وال يلزمه أن خيربهم أبقله اجلزية. فإن امتنعوا "متوسط قُبِّل قوله إاله أن يقوم بيهنة خبالفه

 من بذل الزايدة على الدينار وجب تقديرهم ابلدينار سوآء الغين والفقري. 
كمن   "ولو ُعقدت أبكثر مث علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا قوله: "

 . (6)اشرتى شيئا أبكثر من مثن املثل
أي للعهد كما لو امتنعوا من أداء  فإن أبوا فاألصّح أّّنم انقضون" قوله: "

. وهل يبلهغون املأمن أو يُقَتلون؟ قوالن. (1)أصل اجلزية. وما ذكره هو املنصوص
                                                           

 (.371انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (1)
َذتِّ  ومنه. البَِّياَعةِّ  يف الثََّمن انْتَِّقاصُ : املْكُس لغة (2) املَماَكَسُة. واصطالحا كما ذكر املصنف.  ُأخِّ

(, 3/979(, والصحاح )2/568(, وغريب احلديث إلبراهيم احلريب )5/317انظر العني )
 (.5/141(, والغرر البهية )4/215وأسىن املطالب )

(, وأسىن 10/311وضة )(, والر 11/519(, وفتح العزيز )18/18انظر ّناية املطلب ) (3)
 (.9/284(, وحتفة احملتاج )4/215املطالب )

 (.312-10/311(, والروضة )11/519انظر فتح العزيز ) (4)
 (.4/297انظر األم ) (5)
(, وفتح العزيز 12/271(, والبيان )7/498(, والتهذيب )18/69انظر ّناية املطلب ) (6)

 (.10/312(, والروضة )11/520)
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. فإن بلهغناهم املأمن, فعادوا (3)ابتداء العقد عليه: يـَْقَنع منهم به كما جيوز (2)و]الثاين[
وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه. وتقييد اخلالف يف النقض مبا إذا علموا ذلك بعد 

, وليس فيه تقييد. (5). والرافعي حكاه عن التهذيب(4)العقد. تبع فيه الروضة وأصلها
ا فرضه يف امتناعهم من الزايدة. نبهه عليه  . مث إن كان القيد بعد مضي سنة (6)البلقيينوإّنه

لزمه ما التزم. وإن كان يف أثناء السنة لزمه بقسطه تفريعا على الصحيح فيما إذا مات 
 . (7)الذهمي يف أثناء السنة

أي  "من تركته (8)ي أو مات بعد سنني ُأخذت )جزيُته(ولو أسلم ذمّ قوله: "
يف صورة املوت. وتؤَخذ يف صورة اإلسالم منه, ومل يتداخل كسائر الديون. فلو مات أو 

 . (9)أسلم بعد انقضاء السنة مل يسقط أيضا
وحمله األخذ من تركته ما إذا كان له وارث, وإاله فرتكته  "قال اإلمام البلقيين: 

. ولو كان له وارث غري مستغرق أخذ من (1)منهيَفٌء. فال معىن ألخذ اجلزية كلهها 
 . (2)"نصيب الوارث ما يتعلق به من اجلزية, وسقطت حصة بيت املال

                                                           

 دينار أداء من إال ميتنعوا أن أرادوا مث دينار من أكثر شيء على صاحلوا "وإذانص الشافعي:  (1)
 .(214/ 4) حارهبم". انظر األم منه امتنعوا فإن كامال  عليه صاحلوا ما ألزمهم

 واملثبت من )ب( و )ج(. قوله )الثاين( ساقط من )أ(. (2)

(, وأسىن 9/405(, والنجم الوهاج )10/311(, والروضة )11/519انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/286(, وحتفة احملتاج )4/216املطالب )

 (.10/312(, والروضة )11/519انظر فتح العزيز ) (4)
 (.7/499انظر التهذيب ) (5)
 (.3/346انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)
 (.10/312انظر الروضة ) (7)
 والصواب ما أثبته. .جزيتهن يف مجيع النسخ (8)
 (.7/504(, والتهذيب )18/31(, وّناية املطلب )8/385انظر خمتصر املزين ) (9)
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أي تُقدَّم اجلزية يف تركة الذهمي امليت على  "(3) الوصاايمقدَّمًة على  قوله: "
 . (4)وحقوقِّ الورثة كسائر الديون الوصااي

أي فُيوىفَّ الكلُّ إن َوَفتِّ  على املذهب" وُيسوَّى بينها وبني دين آدمي قوله: "
الرتكة, وإاله ضارب اإلمام مع الغرماء ابجلزية. وقيل: فيه األقوال يف اجتماع حق هللا 

. (5)صحه هنا استواؤمهاتعاىل وحق اآلدمي, إاله أنه األصحه هناك تقدمي حق هللا, واأل
ا أجرة. قاله الزركشي   .(6)والفرق أنه اجلزية غلب فيها حق اآلدمي من جهة أّنه

إذا مات الذهمي يعين  فقسط , ويف قول: ال شيء" (7)/أو يف خالل سنةقوله: "
قسط ما مضى كاألجرة. والثاين: ال جيب , فاألظهر وجوب أو أسلم يف أثناء السنة

شيء لتعلهقه ابحلول كالزكاة. وقيل: جيب قطعا. وقيل: عكسه. وقيل: ال جيب يف 
. فإن أوجبنا فليس لإلمام أن يطالب يف أثناء السنة (8)املوت. ويف اإلسالم القوالن

                                                           

 والصواب ما أثبته. .الثالثة: )منها( ويف النسخ (1)
 (.3/346انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
 بفتح والوصاة توصية يوصي ووصى إيصاء يوصي أوصى من االسم وهي وصية مجع الوصااي (3)

ماله. انظر الزاهر يف  من ذلك له جعل أي بكذا لفالن وأوصى الوصي مصدر وكسرها الواو
 .(169: ص) الطلبة (, وطلبة2/96(, والنظم املستعذب )181غريب الفاظ الشافعي )ص

(, وحتفة احملتاج 9/405(, والنجم الوهاج )10/313(, والروضة )8/519انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6/70(, ومغين احملتاج )9/286)

(, والنجم 10/313(, والروضة )8/519واألصح كما قال املصنف. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/70(, ومغين احملتاج )9/286(, وحتفة احملتاج )9/405الوهاج )

 (.377ظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص ان (6)
 /ج/أ(.211) (7)
(, 313-10/312(, والروضة )8/521(, وفتح العزيز )18/31انظر ّناية املطلب ) (8)

 (.6/70(, ومغين احملتاج )9/406والنجم الوهاج )
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كالمهم . فلو ُحجر عليه بفلس يف أثناء السنة فمقتضى  (1)بقسط ما مضى على األصحه 
حكاه اإلمام  ذ.على األخ (2)لكن نصه يف األم أنهه ال يؤَخذ منه القسُط ذلك الوقت,

 . (5)وجوب القسط على من ُجنَّ يف أثناء السنة (4). وحكى أيضا عن النص(3)البلقيين
, وُيين وُتؤخرذ إبهانٍة, فيجلس اآلخذ ويقوم الّذمي ويطأطئ رأسهقوله: "
اآلخذ حليته, ويضرب هِلْزِمرتريه, وكّله  (7)يف امليزان, فيقبض (6)/ظهره ويضُعها

 )عليه( (8) حوالة  مستحب. وقيل: واجب. فعلى األول: له توكيل مسلٍم ابألداء و 

ألنه املقصود حتصيل ذلك املال, والصَّغار حاصل ابلتزامه املاَل  " أي, وأن يضمنها(9)
امة مينع الطلب من الذمهي وإق (10)واألحكاَم ُكرها, والضمان أوىل ابلصحة؛ ألنهه ]ال[

                                                           

(, 10/313(, والروضة )8/519العزيز ) وهو األصح. وقيل: لإلمام أن يطالب. انظر فتح (1)
 (.6/70(, ومغين احملتاج )9/286(, وحتفة احملتاج )9/405والنجم الوهاج )

 جزيته حبصة غرمائه مع ضرب عليه احلول حيول أن قبل دينه ألهل فلسه قال الشافعي: "وإن (2)
 (.4/190انظر األم ) .احلول" من عليه مضى ملا

 (.348-3/347انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 (.4/215انظر األم ) (4)

 انظر املصدر السابق. (5)

 /ب/أ(.447)( 6)

 (.527ويف منهاج الطالبني: )ويقبض( بدل )فيقبض(. انظر )ص/  (7)

, (571/ 1) اللغة (, ومجهرة3/299انظر العني ) .آخر على حبقه رجال حتيل أن: واحلوالة (8)
 (.3/369ومعجم ديوان األدب )

ويف )أ(: )عليها(. والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(. وهو يوافق ما يف منهاج الطالبني.  (9)
 (.527انظر )ص/ 

 سقط من )أ( حرف )ال(. واملثبت من )ب( و )ج(. (10)
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ه جيوز؛ ألنه عن التوكيل يف عقد الذمة. فإنه  "ابألداء" . واحرتز بقوله(1)الصَّغار عليه
 (3)يكون اآلخذ هلا إاله  وال": (2)لعقد. قال اإلمام البلقيىنعند األداء دون ا الصَّغار مرعيه 

 ."مسلما. سواء قلنا هبذه الطريقة أم ال, بل ال يكون إاله عدال
ومل خيالفه  :(5)عن املاوردي (4)عي آخر ابب اْلَفيءِّ وقال الزركشي: "حكى الراف

أنه اجلزية وعشر التجارة من أهل الذهمة جيوز أن يكون آخذمها ذمهيا وهو ظاهر, بل هو 
غ (6)أبلغ يف الصَّغار من املسلم" . واللهِّهزِّمتان بكسر الالم والزاي, جمتمع اللهحم بني املاضِّ

زمة ضربة  . (7)واألُُذن. ومقتضاه أنهه يضرب يف كله هلِّ
 . (8)"احديهماوُيشبه أن يكفي الضرب يف "قال الرافعي: 

 . (9)", ودعوى استحباهبا أّشد خطأ. وهللا أعلمهذه اهليئة ابطلةقلت: "
وال أحدا من اخللفاء الراشدين  النيَب  (1)ألنهه مل يُنَقل )أنه("قال يف الروضة: 

ا ذكرها طائفة من اخلراسانيني. واجلمهورُ  ا تؤخذ برفق   (2)فَعَل شيئا منها. وإّنه على أّنه
 كأخذ الديون. 

                                                           

(, وأسىن 511(, وكفاية األخيار )ص 10/315(, والروضة )11/526انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/287(, وحتفة احملتاج )4/217طالب )امل

 (.3/348انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)

( من )ج(. (3)  سقط أداة استثناء )إاله
 (.345-7/344انظر فتح العزيز ) (4)

 (.245-14/244انظر احلاوي الكبري ) (5)

 (.381عبيد )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان ال (6)
 .(8/58(, وُّتذيب اللغة )1/267(, والبارع يف اللغة )4/370انظر العني ) (7)
 (.11/527انظر فتح العزيز ) (8)

(, وكفاية 10/315(, والروضة )11/526وهو الصحيح من املذهب. انظر فتح العزيز ) (9)
 (.9/287(, وحتفة احملتاج )4/217(, وأسىن املطالب )511األخيار )ص 
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يف أول الباب: األصحه تفسري الصَّغار ابلتزام أحكام اإلسالم  (3)وقد قال الرافعي
وقوله "ابطلة" يقال ", قال: (6)نصعن ال (5). ونقله اإلمام البلقيين(4)"وجرايّنا عليهم

 (7)عليه: ليست ابطلة وال خمرتعة؛ ألنه يف كالم أئمة التفسري ما يقتضيها, ولكن )تعينُي(
 اهليئة املذكورة مستنكٌر. 

ودعوى إجياهبا " ويزيد. "بطالان"ينبغي أن يقول  (8)وقوله " أشده خطأ" ]كان[
 . (10) "(9)كسائر الديون حترميها  /أ[: ومقتضى كوّنا362. قال ابن النقيب]"أشده 

عليهم, إذا صوحلوا يف  (11)وُيسترحّب لإلمام إذا أمكنه أن يشرتطقوله: " 
صاحل أهل  ؛ ملا روى الشافعي أنه النيب "ضيافةر من ُيّر هبم من املسلمنيبالدهم 

على ثالمثائة دينار. وكانوا ثالمثائة رجل, وعلى ضيافة من ميره هبم من  (12)أيلة

                                                           

ويف )أ(: )عن(. والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(. ويؤيده قوله )وال أحدا( أي معطوف  (1)
 على اسم أنه.

 (.13/350(, وحبر املذهب )237(, والتنبيه )ص14/302انظر احلاوي الكبري ) (2)

 (.11/492انظر فتح العزيز ) (3)

 (.10/316انظر الروضة ) (4)

 (.3/348وى )انظر النقل عنه يف حترير الفتا (5)

 (.4/297انظر األم ) (6)

 ويف )أ( و)ب(: )تعني(. والصواب ما أثبته من )ج(. (7)

 سقط من )أ( قوله )كان(. واملثبت من )ب( و )ج(. (8)

 (.236انظر عمدة السالك )ص (9)

 (.3/349انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (10)

 (.527ر )ص/ ويف منهاج الطالبني: )يشرط( بدل )يشرتط(. انظ (11)

أيلة: مدينة على ساحل البحر األمحر، قال احلموي: "قيل: هي آخر احلجاز وأول الشام،  (12)
بعده"، تعرف اليوم بـ"العقبة"، وهي حاليًا ميناء اململكة  إيلياواشتقاقها قد ذكر يف اشتقاق 
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ا ال خيتصه أبهل (2). وألنه فيه مصلحة للمسلمني سيهما للفقراء(1)املسلمني . واملذهب أّنه
 . (3)الفيء بل يعمه مجيع الطارقني كما أفهمه
ال  اجلواز؛ (4)حباب. وقضية كالم اجلمهورقال الزركشي: "ذكر االست

. والتقييد ابلصلح يف بلدهم يقتضي املنع فيما إذا صوحلوا بداران أو ببلٍد (5)االستحباب"
, لكن حكاه (8)االستقصاء (7)صاحبو  (6)يف اجملرهد ُسَليمٌ فيه مسلمون. وبه صرهح 

                                                           

، ومعجم ما (1/292)األردنية اهلامشية على رأس خليج العقبة. انظر معجم البلدان للحموي 
 .(35ص )، ومعجم املعامل اجلغرافية (1/216)استعجم 

(, والبيهقي يف السنن الكربى, 10092عبد الرزاق يف مصنفه, ابب اجلزية, برقم ) اخرجه (1)
كلهم من   (209 ص) (, والشافعي يف مسنده, كتاب اجلزية18678ابب كم اجلزية, برقم )

 (.4/318التلخيص احلبري )حديث أيب احلويرث. وهو حديث مرسل. أنظر 

 (.13/351(, وحبر املذهب )14/304(, واحلاوي الكبري )4/297انظر األم ) (2)

 ه الظاهر".وقال الغزايل: "إنه  .به قطع اجلمهور، والوجه الثاين: أنه ألهل الفيءهو املذهب, و و  (3)
(, وكفاية النبيه 10/313(, والروضة )7/327(, فتح العزيز )7/73انظر الوسيط )

 (.9/410(, والنجم الوهاج )17/30)

 (.9/410(, والنجم الوهاج )17/36(, وكفاية النبيه )14/304احلاوي الكبري )انظر  (4)

 (.385)ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد (5)
 .(4/216انظر النقل عنه يف أسىن املطالب ) (6)

اخلضر  أخذ الفقه من .اهلدابين املاراينهو عثمان بن عيسى بن درابس ضياء الدين أبو عمرو  (7)
مات مبصر سنة  ".شرح اللمع"و "االستقصاء" ومن تصانيفه: .ابن أيب عصرونو  ,بن عقيل

-8/337(, وطبقات الشافعية الكربى )243-3/242)ـــ. انظر وفيات األعيان هـ 602
 (.776-1/775(, وطبقات الشافعيني )338

 .(4/216انظر النقل عنه يف أسىن املطالب ) (8)
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يف االستذكار وجها. واقتضى كالمه أنه اجلمهور على إجراء النصه على  (1)الدارمي
 إطالقه. 

"وقيل: . (3)للحديث (2)أي على املنصوص زائدا على أقل جزية"قوله: " 
. وقائل هذا الوجه خيصه الضيافة (5)"؛ ألنهه ليس على أهل الذهمة إاله اجلزيةمنها (4)جيوز

أبهل الفيء؛ ألنه اجلزية خمتصهة هبم. فعلى األصحه إن قبلوها لزمهم الوفاء, وجرت جمرى 
 الزايدة على دينار. 

ا تتكرهروُُتعرل على غيٍن ومتوسٍط؛ ال فقرٍي يف األصّح"قوله: "  عجز في (6)؛ ألّنه
ة. والثالث: يشرط على املعتمد دون عنها وهو املنصوص. والثاين: جُتَعل عليه كاجلزي

 . (7)غريه
يفان رجاال وفرساانقوله: " أي يف كله يوم. فيقول: ويضيفوا  "ويذكر عدد الضِّ

 . (9)فرسان ستة ورجالة أربعة, قاله يف الكفاية (8)عشرة أنفس كل يوم منهم

                                                           

 النقل عنه يف املصدر السابق.انظر  (1)

 .(4/215انظر األم ) (2)

 م كانوا ثالمثائة...على ثالمثائة دينار, والضيافة. وه وهو احلديث السابق يف مصاحلة أهل أيلة (3)

 ويف )ج(: )وال جيوز( بدل )وقيل: جيوز(. (4)

(, والبيان 7/500(, والتهذيب )4/215األم ) واألصح هو القول األول. انظر (5)
 (.9/410(, والنجم والوهاج )12/261)

 ويف )أ(: )تكر(. والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(. (6)

(, ومغين 9/288(, وحتفة احملتاج )9/410واألصح كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج ) (7)
 .(8/95(, وّناية احملتاج )6/72احملتاج )

 سقطت كلمة )منهم( من )ب(. (8)

 (.17/31كفاية النبيه )انظر   (9)
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ا يشرتط  إذا جعلت من نفس اجلزية. فإن جعلت  (1)هذاوقال املاوردي: إّنه
 . (2)ورائها مل ُيشرَتط

وزاد: فإن قلنا ابألصحه مل ُيشرَتط التعرض للعدد.  (4)الزركشي عن البيان (3)ونقله
ا ذكرا ذلك عن احلاوي(6) "(5)فعي والنووياوأقرهاه يعين الر  وحينئذ ": (8). قال(7). ومها إّنه

مثه إن تساووا يف اجلزية تساووا يف الضيافة.  على الضعيف". املذكور يف الكتاب مفرهع
 . (9)وإن تفاوتوا فاوت بينهم على الصحيح

فُتجَعل على الغين ضيافة عشرين وعلى املتوسط عشرة. كذا يف الروضة 
وعلى املوسع أن يْنزل كُل َمن مره به ما بني ثالثة إىل ستة ". والنُص يف األم: (10)وأصلها

رجلني وثالثة ال يزيد  (11)على ذلك, وعلى الوسط أن يْنزل كل من مره بهال يزيدون 

                                                           

 ويف )ب(: )هلذا( بدل )هذا(. (1)

 (.14/304انظر احلاوي الكبري ) (2)

 )نقله( بدل )ونقله(.ويف )ج(:  (3)

 (.12/262انظر البيان ) (4)

 (.10/314(, والروضة )11/524انظر فتح العزيز ) (5)

 (.389انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 (.14/304انظر احلاوي الكبري ) (7)

 أي الزركشي. (8)
(, والروضة 11/524وهو الصحيح. ويف وجه يسوهى بينهم يف الضيافة. انظر فتح العزيز ) (9)

 (.6/72(, ومغين احملتاج )9/410(, والنجم الوهاج )17/31(, وكفاية النبيه )10/314)

 (.10/314(, والروضة )11/524انظر فتح العزيز ) (10)

على ذلك, وعلى الوسط أن يْنزل كل  سقط من )ب( قوله )ما بني ثالثة إىل ستة ال يزيدون (11)
 من مره به(.
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إنه كالم الروضة ال خيالفه إن أراد ذِّكَر مُجلة ". وقال: (2)حكاه اإلمام البلقيين .(1)عليهم"
. "على سبيل املثال. وإن أراد أنه هؤالء نصيبهم يف األايم الثالثة فهو خمالف للنص

اان" ال معىن له؛ ألنه األضياف ال خيتلف عددهم وال حاهلم قوله "رجاال وفرس"وقال: 
ا الهذي يتعلهق ابلفرسان علف دواهبم. وقد ذكر]ه[ بعد  (3)بكوّنم رجاال وفرساان. وإّنه

 . (4)"ذلك
أي من اخلبز, وكذا  "وجنس الطعام واألُدم وقدررمها, ولكّل واحد كذاقوله: "

 (6)أبنهه يكون من نفقة عامة أهله مثل اخلبز واخلله   (5)من السمن. وقيهده الشافعي 
ن اخلبز كل يوم وما يف تقدير الطعام ثالثة أرطاٍل م (7)/ عدلواألوالزيت واللهنب واجْلُنْب. 

األغنياء مبيل دم. وال يتفاوت بينهم يف صفة الطعام واإلدام؛ كيال يتضرهر يكفيها من األ
. وقوله "ولكل واحد كذا" لو حذف الواو لكان أوىل؛ ألنهه بيان ملا (8)الضيف إليهم

 تقدهم. 

                                                           

 (.4/210انظر األم ) (1)

 (.3/350انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)

 الضمري )ه( ساقط من )أ(. واملثبت من )ب( و )ج(. وتؤيهده عبارة حترير الفتاوى. (3)

 (.3/350انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 واللحم واحليتان واللنب واجلنب واخلل اخلبز مثل أهله عامة نفقة من يطعمهقال الشافعي: "و  (5)
 .(210/ 4) املطبوخة". انظر األم والبقول

 كلمة )اخلل( ساقطة من )ب(.  (6)

 /ب/ب(.447)( 7)

(, 11/525(, وفتح العزيز )13/353(, وحبر املذهب )14/306انظر احلاوي الكبري ) (8)
 (.10/313والروضة )
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. وال حيتاج (2) اْلَقتهِّ احلشيش أو  (1)أي من التنب و وعلفر الدواب" قوله: "
إىل ذكر قدر العلف, لكن إْن ذََكَر الشعري بنيه قدَره. وإطالق العلف ال يقتضي 

. وهو يرده (3)"ويعلف له دابة واحدة تبنا أو ما يقوم مقامه": الشعري. قال الشافعي 
 إطالق املصنف الدواب. 

يفان من كنيسٍة وفاضِل مسكٍن"قوله: " ظاهره يقتضي ُتصيص  ومْنِزل الضِّ
اإلنزال مبن عليه الضيافة, وليس كذلك, بل يْنزلون أيضا يف بيوت الفقراء الهذين ال 

 . (4)يضيفون وال خيرجون أهل املنازل منها وإن ضاقت
ثالثة  (5)وال جياوز قوله: " أي مدهة إقامتهم من يوم أو يومني. ومقامهم"قوله: "

. (6), فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليهالضيافة ثالثة أايم: ؛ لقوله "أايم
. ويبنيه (7)وألنه يف الزايدة مشقة. وقال اإلمام: إذا توافقوا على الزايدة فال معرتض عليهم

: لو مل (1)واحلاوي (8)أكثر. ويف البحرعدد أايم الضيافة يف احلول كمائة يوم أو أقله أو 

                                                           

 ويف )ج(: )أو( بدل )و(. (1)

( ومشارق األنوار 2/175, واملخصص )(19/ 5) اليابسة. انظر العني الفصفصة الَقتُّ  (2)
(2/171.) 

 .(210/ 4) انظر األم (3)

 (.9/411(, والنجم الوهاج )7/500انظر التهذيب ) (4)

 ويف )ب(: )وال جتاوز( بدل )وال جياوز(. (5)

البخاري يف صحيحه, ابب من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره, برقم  اخرجه (6)
( كالمها من طرق عن 48(, ومسلم يف صحيحه, ابب الضيافة وحنوها, برقم )6019)

 العدوي. شريح أيب عن املقربي، سعيد حدثين: قال الليث،

/ 18) املطلب معرتض". انظر ّناية فال الليايل، يف مزيدٍ  على التوافق حصل قال اإلمام: "ولو (7)
21). 

 (.13/353انظر حبر املذهب ) (8)
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عند قدوم كله قوٍم فوجهان. إن  (2)يذكر عدد األايم يف احلول, وشرط ثالثة أايم مثال
أنه هذا البيان على وجه الوجوب, "جعلناها جزية مل جيز, وإاله فيجوز. ويف الكفاية 

 . (4)"وغريمها (3)وابن الصباغ البندنيجيصرهح به 
إذا  ولو قال قوم  نؤدِّي اجلزية ابسم صدقٍة ال جزيٍة فلإلمام إجابتهم قوله: "

هبراء وتنوخ , وهم فعل ذلك عمر مع نصارى العرب .(5)رأى, وُيضعِّف عليهم الزكاة"
, وتسقط عنهم اإلهانة واسم اجلزية. وال  , ومل خيالفه أحد من الصحابة(6)وبنو تغلب

كما أفهمه؛ ألنه احلاجة واقتضاء   (7)فرق يف ذلك بني العرب والعجم على الصحيح
املصلحة ال خيتلف. ويشرتط علمهم مبالِّ الزكاة وقدرِّها. ويكفي أن يقول اإلمام: 
جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صاحلتكم على ضعف الصدقة. وأطلق املصنف 

وال  فلم يتعرض هلا عمر "تضعيف الزكاة. فإن أراد كل زكاة استثىن زكاة الفطر. 
 . (8))أصحابه(أحد من الشافعي وال 

 
 

                                                           

 (.14/306انظر احلاوي الكبري ) (1)

 كلمة )مثال( ساقطة من )ج(.  (2)

 (.20/565انظر النقل عنه يف اهلداية إىل أوهام الكفاية ) (3)

 (.18/21(, وّناية املطلب )3/309(, واملهذب )14/305انظر احلاوي الكبري ) (4)

 (.12/257(, والبيان )13/393(, وحبر املذهب )14/345انظر  احلاوي الكبري ) (5)

(, واملهذب 14/345وهم قبائل العرب أغلبهم كانوا نصارى. انظر احلاوي الكبري ) (6)
 (.12/257(, والبيان )13/393(, وحبر املذهب )2/443)

. انظر فتح العزيز وهو الصحيح. وقيل: خيتص ابلعرب اقتصارا على ما نقل عن عمر  (7)
 (.9/391(, والنجم الوهاج )17/10(, وكفاية النبيه )10/316(, والروضة )11/528)

 .)ب( و )ج(: )أصحابه( يف )أ(: )الصحابة(. والصواب ما أثبته منو  (8)
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 . (2)والركاز (1)وإن أراد الزكاة فيما ذكر, ورده عليه زكاة التجارة واملعدن
قاله اإلمام  عليهم". (5)على تضعيفها/ (4)واملختصر (3)فقد نصه يف األم

  .(6)البلقيين
نبهه خبمسة  "(8)وعشرين بنتا خماض (7), ومخسةٍ فِمن مخسِة أبعرٍة شااتن قوله: "

على عشرة ومخسة عشر وعشرين, وخبمسة وعشرين على ست وثالثني إىل آخر ما ذكر 
 . ولو قال: يؤَخذ مثَلي ما جيب يف الزكاة كان أمشل. (9)يف الزكاة

                                                           

 واألشياء. ومُسي واجلوهر والفضة الذهب، حنو دؤه،ومبت أصلهُ  شيء، كلهِّ   مكانُ : املْعدِّنُ  (1)
 كلمات  معاين يف , والزاهر(42/ 2) فيه. انظر العني لثبات الذهب والفضة وحنومها معدانً،
 (.110والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص  (120/ 2) الناس

 احلجاز: أهل وقال العراق. أهل قول املعدن. املعادن من ُترج وفضة ذهب من قطع: والرهِّكازُ  (2)
 يف ركز ما الركاز ألنه  العراق؛ أهل قول القول أن على تدل واللغة اجلاهلية. أهل كنوز  هي

 اُستخرِّج مىت والكنز مادته تنقطع ال األصل مركوز شيء واملعدن أصله. وأثبت األرض,
سالم , وغريب احلديث للقاسم بن (320/ 5) انظر العني .مادة وال له أصل ال ألنه ذهب؛

 .(190/ 1) قتيبة البن احلديث (, وغريب1/284)

/ 4) الصدقة. انظر األم عليهم تضاعف أن على صاحلهم أنهه (عنه )عمر  ونصُّه "فروى (3)
299). 

 (.8/384انظر خمتصر املزين ) (4)

 /ج/أ(.212) (5)
 (.9/291(, وحتفة احملتاج )3/352انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)

 ويف )ج(: )مخس( بدل )مخسة(. (7)
 ص) الفقهاء خماض. انظر حلية بنت: واألنثى خماض، ابن فهو كاملة  سنة عليه أتت إذا (8)

 (96(, والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص 1/148, واملنتخب من كالم العرب )(98

(, 11/529(, فتح العزيز )13/393(, وحبر املذهب )14/346انظر احلاوي الكبري ) (9)
 (.10/318والروضة )
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أي  "وعشرين دينارا دينار , ومائيت درهٍم عشرة  ومُخُُس اْلُمعشَّررات"قوله: 
العشر, ومن الركاز مُخُسان,  (1) لنواضحماء اخلُُمس, ومما سقي ابجيب مما سقت الس
. وال يفرق (3) بنات لبونأو عشر  (2) حقاقومن مائيت بعري مثان  وعلى هذا القياس.

كما ال يفرق يف الصدقة, ومن ستني بقرة أربعة   بنات لبونومخس  حقاقفيأخذ أربع 
؛ ال ثالث مسنات, ومن ست وأربعني بعريا حقتان. فإن مل جندمها فبنتا لبون (4) أتبعة

مل ُيضعِّف اجلربانر  /ب[362] ولو وجب بنتا خماٍض مع ُجربانٍ قوله: "  .(5)مع اجلربان
 . (6)"يف األصحّ 

                                                           

وانضحه.  انضح واحدها والنخيل للمزارع املاء هبا يستقى اليت السواين هي اإلبل النواضح (1)
الصحيحني , وتفسري غريب ما يف (103 ص) الشافعي ألفاظ غريب يف انظر الزاهر

 (.5/69(, والنهاية يف غريب احلديث )567)ص

 وهو املقبل العام من احلمل أمه استحقت إذا اإلبل. من احلقاق مجع حق وحقة. واحلقه  (2)
 أن األنثى واستحقت ,عليه حيمل أن استحق إذا: قيلو . سنني ثالث ابن حينئذ وهو الثالث.

(, والصحاح 2/244(, وُّتذيب اللغة )1/100انظر مجهرة اللغة ) .عليها حيمل
(4/1460.) 

 وولدها. لَُبون فهي أحايِّينها كله   يف َلنَب  ذاتَ  وكانت َضْرعها، يف لبُنها نزل صفة لناقة إذا لَُبون (3)
(, 1/148, واملنتخب من كالم العرب )(327/ 8) انظر العني .لَُبون ابنُ  احلال تلك يف

 (.96يف غريب الفاظ الشافعي )صوالزاهر 

 واألنثى تبيعة. .بعدوٍ  أمهه يتبع ألنه الذهكر يف أول السنة، البقر ولد من ركاملد العِّْجلُ : التهبيع (4)
, (78/ 2) تبيع. انظر العني خلفها: أي ُمْتبٌِّع، وبـََقرٌ . أاتبيع: واجلميع َعة،أَْتبِّ : والعدد

 .(1/412معجم ديوان األدب )و  (,2/168وُّتذيب اللغة )

(, 11/529(, فتح العزيز )13/393(, وحبر املذهب )14/346انظر احلاوي الكبري ) (5)
 (.10/318والروضة )

وهو األصح. وقيل: يؤخذ مع كل بنت خماض أربع شياه أو أربعني درمها. انظر ّناية املطلب  (6)
 (.10/318(, والروضة )11/530(, فتح العزيز )7/516(, والتهذيب )18/73)
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بنتا خماض  فتؤخذ (1)صورة ذلك أن جيب يف ست وثالثني بنتا لبون و)مل توجدا(
مع اجْلربان, وهو شااتن أو عشرون درمها مع كل بنت خماض. وال يضعَّف اجلربان على 
األصحه, وهو املنصوص كما أانه لو دفعنا إليهم جرباان ال يضعهفه هلم قطعا كما إذا أخذان 

لبون, ورددان جربانني. واملنصوص هنا أنه اخليار يف الصعود والنُّزول  (2)حقتني عن بنيت
لإلمام خالفا ملا أفهمه. وكالمه أيضا يوهم أنهه يُؤَخذ مع بنيت خماض ُجربان واحد, وهو 
شااتن أو عشرون درمها, وليس كذلك, بل املراد أن يؤَخذ جرباانن بال تضعيف. فكان 
ينبغي أن يقول مع جربانني مل يضعهفا. وكان األوىل أن يعربه ابلصحيح؛ ألنه املقابل 

. وخيرج اإلمام اجلربان من اْلَفيء كما يصرفه إذا (3) الوسيطضعيف, بل غلط كما يف
 أخذه إىل الفيء. 

أي كمائة من الدراهم  بعضر نصاٍب"املال الزكوي "  (4)أي ولو كان" قوله: "
دراهم من املائة  (6) أي ال جيب )مخسة( "(5)مل جيب ِقسطُه يف األظهروعشرين شاة "

ورد يف تضعيف ما جيب على املسلم؛ ال  عن عمر شاة من عشرين شاة؛ ألنه األثر 
غريب ُنسب إىل  (7)يف إجياب ما ال جيب فيه شيء على املسلم. والثاين: جيب, وهو/

 . (8)البويطي
                                                           

 ويف )أ(: )مل توجد(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. (1)

 ويف )ج(: )بنتا( بدل )بنيَت(. (2)

 (.7/76انظر الوسيط ) (3)

 ويف )ج(: )يف( بدل )أي(. (4)

(, والنجم الوهاج 10/318(, والروضة )11/530وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.8/97(, وّناية احملتاج )6/74(, ومغين احملتاج )9/291(, وحتفة احملتاج )9/415)

 ويف )أ(: )مخسمائة(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. (6)

 /ب/أ(.448)( 7)

 (.10/318(, والروضة )11/530انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (8)
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فكان األوىل أن يعربه ابملشهور. وأجراي يف األوقاص, هل حُيَط عنهم أو جيب 
  .قسط املوجود يف حقهم؟

 (1)"فال تؤخرذ من ماِل مرن ال جزية عليه" أي حقيقة مث املأخوُذ جزية "قوله: " 
أي الصبيان واجملانني والنسوة. فلو كان فيهم من ال مال له جيب فيه الزكاة على املسلم 

. وينظر اإلمام يف احلاصل, هل يفي بدينار عن  (2)أخذت منه اجلزية كما قاله الدارمي
أنهه ُيشرَتط حتقُُّق أخذ  (3)كل رأس, فإن مل يف زاد إىل ثالثة أضعاف فأكثر. واألصحه 

دينار عن كله رأس. وجيوز االقتصار على قدر الصدقة وعلى نصفها إذا حصل الوفاء 
أنه التضعيف يف التجارة ال مينع أخَذ ُعشر  (5)عن املاوردي (4)ابلدينار. ونقل البلقيين

 جتارُّتم ابحلجاز أو بغريه.
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, وّناية احملتاج 6/75(, ومغين احملتاج )9/292(, وحتفة احملتاج )9/415النجم الوهاج ) (1)
(8/97.) 

 (.401انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد العبيد )ص (2)

(, والروضة 11/530األخذ بغلبة الظن. انظر فتح العزيز ) وهو األصح. وقيل: جيوز (3)
 (.6/74(, ومغين احملتاج )9/291(, وحتفة احملتاج )9/415(, والنجم الوهاج )10/318)

 (.5/144انظر النقل عنه يف الغرر البهية ) (4)

 (.14/349انظر احلاوي الكبري ) (5)
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 فصل
" إذا صحه عقد الذهمة يلزمنا الكفُّ عنهم وضمان ما نُتلفه عليهم نفسا وماال"

مواهلم. ونضمن منلزَمنا شيٌء ولزَمهم شيء. فيلزمنا أن ال   (1)نتعرض ألنفسهم وال ألِّ
ا بذلوا اجلزية لعصمة الدماء واألموال. وال تُتَلف  م إّنه أتلف عليهم نفسا أو ماال. فإّنه
مخورهم وال تُقَتل خنازيرهم إاله إذا أظهروها. فمن أراق مخرهم أو قتل خْنزيرهم من غري 

 . (2)إظهار عصى وال ضمان
أي  . وقيل: إن انفردوا ببلٍد مل يلزمنا الدفع"ب عنهمودْفُع أهِل احلر قوله: "

ويلزم اإلمام دفع من يقصدهم من أهل احلرب إن كانوا يف دار اإلسالم. وكذا إن كانوا 
. وحملهها إذا أطلق العقد. (4)يف جواز الدار على األصحه عند اإلمكان (3)منفردين ببلدة/

فإن كانوا مع املسلمني  بشرط الذبه وجب الوفاء أو بشرط أن ال نذبه عنهم.فإن عقد 
أو يف موضع إذا قصدهم أهل احلرب كان مرورهم على املسلمني فسد الشرط. وكذا 

؛ ألنهه عقد على متكني الكفار من املسلمني. وإن كانوا منفردين (5)العقد على الصحيح
ال ميره أهل احلرب هبم صحه الشرط على الصحيح. وجيب دفع املسلمني وأهل الذهمة 

                                                           

 ويف )ب(: )ما( بدل )من(. (1)

 (.511(, وكفاية األخيار )ص13/363(, وحبر املذهب )14/155ري )انظر احلاوي الكب (2)

 /ج/ب(.212) (3)
(, وكفاية النبيه 10/322(, والروضة )11/536وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.511(, وكفاية األخيار )ص 9/416(, والنجم الوهاج )17/145)

(, وفتح 7/511(, والتهذيب )3/315وهو الصحيح. وقيل: يصح العقد. انظر املهذب ) (5)
 (.4/219(, وأسىن املطالب )10/322(, والروضة )11/537العزيز )
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حول مل جيب  (2). فإن مل يدفع عنهم حىت مضى(1)عنهم كما جيب دفُع أهل احلرب
  من االنتفاع. جزية ذلك احلول كما ال جتب األجرة إذا مل يوجد التمكني

قال الزركشي: "وجيب استنقاذ من أسر منهم, واسرتجاع ما ُأخذ من أمواهلم, 
رَي و  (3)صرهح به الرافعي  . (6)هنا" (5)التنبيه (4)صاحبيف ابب السهِّ

حمله الوجهني ما إذا مل يكن بني تلك البلدة وبالد احلرب  (7)وجعل املاوردي
. وكالم الشافعي يف (8)ملك للمسلمني أو مال هلم. فإن كان وجب الذبه بال خالف

  مصرهح به. (9)األم
 

                                                           

(, والروضة 11/537(, وفتح العزيز )7/511(, والتهذيب )3/315انظر املهذب ) (1)
 .(4/219(, وأسىن املطالب )10/322)

 ( بدل )مضى(.ويف )ب(: )ميضي (2)

 (.537-11/536انظر فتح العزيز ) (3)
 العراق، فقيه ابلشريازي، املعروف الفريوزاابذي إسحاق أبو يوسف، بن علي بن إبراهيمهو  (4)

  من املنتخب انظر .476وتويف سنة  مائة، وثالث وتسعني سبع سنة ولد بغداد. مدرس
(, 248يف أمساء املصنفني )ص, والدر الثمني (130 ص) نيسابور لتاريخ السياق كتاب

 .(2/172وُّتذيب األمساء واللغات )
 (.239انظر التنبيه )ص  (5)
 (.405انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 قرية احلرب دار وبني بينهم كان  أو مسلم، مال أو مسلم بينهم كان  قال املاوردي: "فإن (7)

 .(344/ 14) الكبري الشرط". انظر احلاوي هذا يصح مل للمسلمني
روضة ال، و (11/536)العزيز فتح ، و (12/282)، والبيان (5/332)انظر املهذب  (8)

(10/322). 

 (.4/207انظر األم ) (9)
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روي  (2)أسلم أهُله عليه" (1)أو ومننعهم إحداث كنيسٍة يف بلٍد أحدثناهقوله: "
 (5)بغدادُ , وال خمالف هلما. والهذي أحدثه املسلمون  (4)وابن عباس  (3)ذلك عن عمر

وما يف البصرة وحنوها من  (7) والبصرة, والهذي أسلم أهُله عليه املدينُة واليمن (6) والكوفة

                                                           

 ويف )ج(: )و( بدل )أو(. (1)

 .(9/417(, والنجم اوهلاج )236(, وعمدة السالك )12/288انظر البيان ) (2)

  اخرجه(. 18717للبيهقي, برقم ) الكربى (, والسنن365انظر معجم ابن العريب, رقم ) (3)
(, وتنقيح 3/208. وفيه ضعف. انظر بيان الوهم واإليهام )كالمها من طرق عن عمر 
 (.4/624التحقيق البن عبد اهلادي )

(, والسنن الكربى للبيهقي رقم احلديث 10002انظر مصنف ابن عبد الرزاق رقم احلديث ) (4)
(, ونيل األوطار 4/323(. وفيه حنش وهو ضعيف. أنظر التلخيص احلبري )18714)
(8/71.) 

بغداد: مدينة بناها أبو جعفر املنصور يف العراق، على هيئة هندسية مدورة، وأحاطها بسور  (5)
ا مدينة السالم، كانت عاصمة اخلالفة العباسية يف صدر اإلسالم، وتقع على عظيم، ومساه

، ومعجم (10/98)البداية والنهاية  النظر ضفيت ّنر دجلة، وهي اليوم عاصمة العراق.
 .(127ص )، ومعجم املعامل اجلغرافية (1/456)البلدان للحموي 

 أول وهي. املسلمني هجرة ودار اإلسالم وقبة األعظم واملصر الكربى العراق مدينة الكوفة (6)
 على وهي. العرب خطط وهبا عشرة أربع سنة ابلعراق البصرة بعد املسلمون اختطها مدينة
عليه  املؤمنني أمري قرب وهبا. البلدان أطيب من وهي أهلها، شرب ومنه الفرات، ّنر معظم
 .(, 146 ص) لليعقويب البلدان انظر. اخلطاب ابن خالفة يف وقاص أيب بن سعد مصهرها

 .(161 ص) املغرب إىل املشرق من العامل وحدود(, 38 ص) املرجان وآكام

اليمن: هو الزاوية اجلنوبية الغربية جلزيرة العرب، كان منبع حضارات العرب القدمية، والعرب  (7)
من قدمي تطلق على كل ما هو جنوب ميناً، خاصة يف احلجاز، فهم يعتربون كل ما هو 

، (5/447)معجم البلدان  انظر مكة ميناً، وإّنا مسي اليمن؛ ألنه عن ميني الكعبة.جنوب 
 (.340ص )، ومعجم املعامل اجلغرافية (4/1401)ومعجم ما استعجم 
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ا كانت يف قرية أو برية, فاتصلت هبا عمارات  الكنائس ال تنقض؛ الحتمال أّنه
نقضت. واملراد منع ما كان للتعبد. فإن كان لُنزول املارهة,  إحداثهااملسلمني. فإن عرف 

: جيوز إن كانت لعموم الناس. فإن قصروها على أهل دينهم (1)فقال املاوردي
 (4)آخر الباب حنوه, وجزم يف الشامل (3). قال الزركشي: "وحكى الرافعي(2)فوجهان
 . (5)ابجلواز"

أي إذا مل يكن يف البلد الهذي فُتح عنوة  "وما فُتح عنوًة ال ُُيِدثوّنا فيهقوله: " 
كنسية أو كانت واّندمت أو هدمها املسلمون وقت الفتح أو بعده, فال جيوز هلم 

 . (6)بناؤها؛ ملا سبق, وألنه ذلك معصية, فال جيوز إحداثه يف بالد اإلسالم
أي بل جيب هدمها؛ ألنه  يف األصّح" وال يُقرَّون على كنيسٍة كانت فيهقوله: "

املسلمني ملكوها ابالستيالء, فيمتنع جعلها كنيسة. والثاين: جتوز مصاحلتهم على 
 . (7)إبقائها ابجلزية

                                                           

 بنائه من متليكهم جواز ففي املسلمني، دون دينهم أهل على مقصورا جعلوه ونصه: "وإن (1)
 .(323/ 14) الكبري وجهان". انظر احلاوي

(, وحبر 14/323الوجه األول جيوز بناؤهم وهو األصح. والثاين: ال. انظر احلاوي الكبري ) (2)
(, وأسىن املطالب 17/66(, وكفاية النبيه )11/553(, وفتح العزيز )13/370املذهب )

(4/219.) 

 (.11/553انظر فتح العزيز ) (3)
 .(234ص " )نذوركتاب ال"إىل آخر  "كتاب السري"الشامل البن الصباغ  من  (4)
 (.409انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (5)
(, واملهذب 14/321(, واحلاوي الكبري )8/385(, وخمتصر املزين )4/218انظر األم ) (6)

 (.13/378(, وحبر املذهب )3/315)

( والروضة 11/538(, وفتح العزيز )7/509واألصح كما ذكر املصنف. انظر التهذيب ) (7)
 (.4/220(, وأسىن املطالب )17/68(, وكفاية النبيه )10/323)
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"وحمله اخلالف يف القائمة عند الفتح. أمها املنهدمة أو الهيت هدمها املسلمون, فال 

 . (2)قطعا". قاله الزركشي (1)يُقرَّون عليهم
أو صلحا بشرط األرِض لنا, وشرِط إسكاّنم وإبقاء الكنائس جاز.  قوله: "

, إذا فُتح البلد صلحا على أنه رقبة األرض للمسلمنيأي  وإن ُأطلق فاألصّح املنُع "
م صاحلوا على أنه  (3)وهم يسكنوّنا خبراج. فإن شرطوا إبقاء اْلبَِّيع والكنائس جاز. وكأّنه

 (4)أيضا جاز, ذكره الروايين إحداثهاالكنائس هلم وما سواها لنا. وإن صاحلوا على 
. قال الزركشي: "وهو حممول على ما إذا دعت إليه ضرورة, وإاله فال وجه (5)وغريه

أنهه  (8)مبنع اإلحداث. وإن أطلقوا فاألصحه املنصوص (7). وقد صرهح املاوردي(6)له"
تنقض ما فيها من الكنائس؛ ألنه إطالق اللفظ يقتضي صريورة مجيع البلد 

 . (9)للمسلمني
أي وإن صوحلوا على أنه  أو هلم قُ ّرِرت, وهلم اإلحداث يف األصّح"قوله: " 

ّنا ملكهم. وال مينعون من البلد هلم يؤدهون خراجه. قرَّروا على بَِّيعهم وكنائسهم, فإ
                                                           

 ويف )ب( و )ج(: )عليها( بدل )عليهم(. (1)

 (.411انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (2)
 ويف )ج(: )فاشرطوا( بدل )فإن شرطوا(. (3)

 (.13/370انظر حبر املذهب ) (4)

 (.10/323( والروضة )11/538(, وفتح العزيز )7/509انظر التهذيب ) (5)

 (.413انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 (.13/330انظر احلاوي الكبري ) (7)

 (.4/218األم )انظر  (8)
(, والوسيط 18/49واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: ال تنقض. انظر ّناية املطلب ) (9)

 (.9/419(, والنجم الوهاج )10/323( والروضة )11/538(, وفتح العزيز )7/81)
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؛ ألنه امللك والدار هلم, ومُيكَّنون فيها من إظهار (1)على األصحه, وهو املنصوص إحداثها
م مُيَنعون يف دايرهم من إيواء اجلواسيس (3)واخلنزير والصليب (2)اخلمر/ . وال شكه أّنه
 . (5)األخبار وكله ما يضره املسلمني (4)ونقل/

, واحدها بِّْيعٌة بكسر الباء وإسكان الياء (6)الباء وفتح الياءفائدة: اْلبَِّيع بكسر 
ا للنصارى  (9) الصحاح/أ[يف 363. و](8). والكنيسة متعبد اليهود(7)متعبد النصارى أّنه

 أيضا. 
 "رفع بناٍء على بناِء جاٍر مسلمٍ من  -وجواب. وقيل: نداب -وُُينرعون قوله: " 

أي سواء كان بناء اجلار معتدال أو يف غاية القِّصر؛ ألنه فيه تعظيما هلم, وخيشى منه 
. اإلسالم يعلوا وال يعلى عليه. واستأنسوا له حبديث: (10)االطالع على عورة املسلمني

                                                           

 (.4/192انظر األم ) (1)

 /ب/ب(.448)( 2)

( والروضة 11/539واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: مينعون من إحداثها. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/419(, والنجم الوهاج )10/324)

 /ج/أ(.213) (4)
 (.5/145(, والغرر البهية )17/69انظر كفاية النبيه ) (5)

 ويف )ج(: )بكسر الباء وإسكان الياء( بدل )بكسر الباء وفتح الياء(. (6)

 (.3/152(, وُّتذيب )1/369(, ومجهرة اللغة )2/265انظر العني ) (7)

 (.93(, وطلبة الطلبة )ص2/263(, واحملكم واحمليط األعظم )10/39انظر ُّتذيب اللغة ) (8)

 (.3/972) انظر الصحاح (9)

(, والروضة 11/540(, وفتح العزيز )7/82واألصح أّنم مينعون وجواب. انظر الوسيط ) (10)
 (.9/296(, وحتفة احملتاج )9/421(, والنجم الوهاج )10/325)
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مرفوعا والطرباين  (2)عائذ املزين. ورواه الدارقطين من حديث (1)رواه البخاري تعليقا
. فإن فعلوا ُهدِّم. ولإلمام احتمال  (4)من حديث عمر  (3)والبيهقي مرفوعا ]أيضا[
 . ويف قول: ال مُيَنعون.(5)فيما هو يف غاية القِّصر

" أي مساواة بناء الذهمي لبناء املسلم ليتميهزوا واألصّح املنع من املساواةقوله "
. وقيل: ال منع؛ ألنهه مل (6) چڌ   ڎ  ڎ چ يف املساكن كما متيهزوا يف اللباس؛ لقوله تعاىل: 

 . (2)هللا تعاىل. فال يسقط برضى اجلار (1)يعُل على املسلم. وهذا املنع حلقوق
                                                           

 على يعرض وهل عليه، يصلى هل فمات، الصيب أسلم إذا البخاري, ابب انظر صحيح (1)
 .(93/ 2)اإلسالم  الصيب

 بيعة ابيع ممن وكان. املزين رواحة بن يزيد بن عبيد بن هالل بن عمرو بن عائذ هبرية أبو هو (2)
. معاوية بن يزيد أايم زايد ابن إمرة يف ابلبصرة تويف. ابلبصرة دار له. الشجرة حتت الرضوان

 زايد، ابن فانصرف األسلمي، برزة أبو عليه يصلي أن أوصى: له فقيل عليه يصلي أن وأراد
 معرفة يف االستيعاب( 2220/ 4) نعيم أليب الصحابة معرفة انظر. برزة أبو عليه وصلى

 .(146/ 3) الغابة وأسد(, 799/ 2) األصحاب

 سقط من )أ( و)ج( قوله )أيضا(. واملثبت من )ب(. (3)

 لشرح (. وقال ابن امللقن يف التوضيح3620الدارقطين يف سننه, ابب املهر, برقم ) اخرجه (4)
عائذ  حديث من جيد إبسناد" سننه" من النكاح يف الدارقطين أخرجه وقد الصحيح: اجلامع

(, والبيهقي يف 948. وراه أيضا الطرباين يف الصغري, ابب من امسه حممد, برقم )(84/ 10)
ابلرسالة, وما ظهر يف ذلك من  دالئل النبوة, ابب ما جاء يف شهادة الضب لنبينا حممد 

. وحسنه األلباين يف اإلرواء عمر كالمها من حديث   (36/ 6) دالالت النبوة,
(5/106.) 

 احلط يكلف فهل القصر، ّناية على املسلمني لضعفة حجرة جوار يف الذمي كان  ونصه: ولو (5)
 وهللا للناظر، نظر وفيه ذلك، يكلف أنه األصحاب ذكره ما ظاهر مساواُّتا؟ أو عنها،
 .(54/ 18) املطلب ّناية . انظرأعلم"

 .112سورة آل عمران:  (6)
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م قوله: "  أي من رفع البناء لعدم املعنيني  "ُينعوالو كانوا مبرحّلٍة منفصلٍة مل وأرّنَّ
. وقيل: مينعون من اإلطالة على بناء أحد يف (4). وعربه يف الروضة ابلصحيح(3)املتقدمني

 .(5)ذلك املصر
فرع: لو ملك ذمهي دارا عالية مل يكلهف هدمها. فإن اّندمت فأعادها ُمنِّع من 

 . ويف املساواة الوجهان. (6)الرفع

ال ؛ ألنه فيه عزا, وقد ُضرِّبت عليهم الذهلة. ""وُُينرع الّذمي ركوب خيلقوله: " 
. وقيل: ال مُيَنعون من اخليل كما ال مُيَنعون من (7)"؛ إذ ال شرف فيهامحرٍي وبغاٍل نفيسةٍ 

 . (8)لبس الثياب النفيسة

وقال  منها. (2)الِّبغاَل النفيسة ابخليل يف املنع (1)تبعا لإلمام (9)وأحلق الغزايل
جزم به ". وقال يف الكفاية: (4)"ال يوقف عندان يف الفتوى بذلك"البلقيين:  (3)اإلمام

                                                           

 ويف )ب( و )ج(: )حلق( بدل )حلقوق(. (1)

(, 11/540(, وفتح العزيز )18/52واألصح كما ذكر املصنف. انظر ّناية املطلب ) (2)
 (.9/296(, وحتفة احملتاج )9/421(, والنجم الوهاج )10/325والروضة )

 أي لعدم االطالع والتعايل.  (3)

 (.10/325انظر الروضة ) (4)

(, والنجم الوهاج 10/325(, والروضة )11/540والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/296(, وحتفة احملتاج )9/421)

 (.4/278(, وحاشية البجريمي )10/325(, والروضة )11/541انظر فتح العزيز ) (6)

 سقط قوله )فيها( من )ب(. (7)

(, والنجم 10/325(, والروضة )11/541واألشهر هو القول ابملنع. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.8/101(, وّناية احملتاج )9/297(, وحتفة احملتاج )9/423الوهاج )

 (.7/82انظر الوسيط ) (9)
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, ومل يقيهده ابلنفيسة. وال خالف يف منعهم من تقلهد السيوف ومحل السالح (5)الفوراين
 . (6)"والفضةوجُلُم الذهب 

ُروي أنه عمر  "خشٍب ال حديٍد وال سرجٍ  (7)ويرركرب إبكاٍف وركابِ قوله: "
 (8)  شرط ذلك على نصارى الشام. ويركبون عرًضا, وهو أن جيعل الراكب رجليه من

 . (9)جانب واحد

 (2)أنه هلم الركوب على استواء. وجوهز ابن أيب هريرة (1)وعن الشيخ أيب حامد
كاف ما يركب ن من الركاب من اخلشب النفيس واإل رْكَب احلديد. وقال البلقيين: مُيَنعو 

 . (3) الرَبَْذَعةِّ عليه غري السرج ك

                                                           

 (.18/54انظر ّناية املطلب ) (1)

 ويف )ج(: )منع( بدل )املنع(. (2)

 مام(.سقط من )ب( و )ج( كلمة )اإل (3)

 (.3/357انظر حترير الفتاوى ) (4)

 (.9/424انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (5)

 (.17/60انظر كفاية النبيه ) (6)

 .االكاف عليه شددت أي كفته  وأو احلمار آكفت وقد. أكف واجلمع ووِّكافُُه، احلمارِّ  إكافُ  (7)
 (.2/205(, واملخصص )1/101البن الفارس ), وجممل اللغة (1331/ 4) انظر الصحاح

، وابن زجنويه (66ص )( 137برقم ) ,ابب اجلزية كيف جتتىب ,أبو عبيد يف األموال اخرجه (8)
ابب كم  ,، وعبد الرزاق يف مصنفه يف كتاب اجلزية(1/185) ,(214يف األموال برقم )

األلباين يف  وضعفهعن انفع عن أسلم.  (10/331)( 19273برقم ) ,يؤخذ منهم يف اجلزية
 (.5/104)اإلرواء 

(, والتهذيب 13/375(, وحبر املذهب )3/313(, واملهذب )238انظر التنبيه )ص (9)
 (.12/278(, والبيان )7/508)
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ال تبدؤوا اليهود : (5)؛ ملا يف الصحيحني"(4)ويُلجأ إىل أضيق الطُُرق قوله: "
. وظاهره (6). وإذا لقيتم أحدا منهم يف طريق, فاضطرهوه إىل أضيقهوالنصارى ابلسالم

. أي إذا كان فيه مسلمون "وال يُ ؤرّقر وال ُيصدَّر يف جملسٍ . "(7)الوجوب عند الزمحة
من لقَِّيه منهم ابلسالم. وإن بدء  وال أن يبدأ ,وز ملسلم أن يوادههم. وال جي(8)إهانًة هلم

أنهه جياب مبا يف األحاديث الصحيحة  (9)فال جييبه. قال املصنف: الصحيح
 . (10)"وعليكم"

                                                           

 (.10/235انظر النقل عنه يف الروضة ) (1)

 (.9/424انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (2)

/ 2) انظر العني .لذوات احلافر القِّرطاط وهو الرَّْحل للبعري حتت يـُْلَقى الذي احلِّْلسُ : الرَبَْذَعةُ  (3)
 (.560(, والتقفية يف اللغة )1/398, واجلراثيم )(344

 ويف )ج(: )الطريق( بدل )الطرق(. (4)

 ذكر املصنف "الصحيحني". وليس بصحيح, بل انفرد به مسلم فقط دون البخاري. (5)

يف صحيحه, ابب النهي عن ابتداء اهل الكتاب ابلسالم, وكيف يرد عليهم,  مسلم أخرجه (6)
 .( من حديث أيب هريرة 2167برقم )

 (.3/313(, واملهذب )238(, والتنبيه )ص14/319انظر احلاوي الكبري ) (7)

 (.10/325(, والروضة )11/541(, وفتح العزيز )3/313انظر املهذب ) (8)

 وهو الصحيح. انظر املصادر السابقة. (9)

البخاري يف صحيحه, ابب الدعاء على املشركني ابهلزمية والزلزلة, برقم  اخرجهمتفق عليه:  (10)
(, ومسلم يف صحيحه, ابب النهي عن ابتداء أهل الكتاب ابلسالم, وكيف يرد 2935)

 كالمها من طرق عن عائشة رضي هللا عنها.  (2165عليهم, برقم )
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رويُؤمرر ابلِغيار و قوله: " أي يلزم أهل الذمة أن يتميهزوا يف  "فوق الثياب (1) الزُّانَّ
دار السالم عن املسلمني يف اللباس أبن يلبسوا الغيار وهو أن خييطوا على ثياهبم الظاهرة 

. ويكون على الكتف دون الذيل. واألوىل ابليهود األصفر (2)ما خيالف لونه لوّنا
. ويلزمون أيضا بِّشدهِّ (4), وابجملوس األمحر أو األسود(3) األكهبوابلنصارى األزرق أو 

ر . وذلك واجب على ما يقتضيه  (5)وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب الزُّانَّ
نطقهٍ (6)مهور. وقيل: مستحبكالم اجل ومنديل وحنومها. واجلمع  (7). وليس هلم إبداله مبِّ

ر أتكيد ومبالغة يف شهرُّتم. وجيوز أن يقتصر اإلمام على اشرتاط  بني الغيار والزانه
جعل يف عنقه خامت  وإذا دخل محاما فيه مسلمون أو ُتّرد عن ثيابهأحدمها. قوله: "

 به.  (9)يليق/ (8)ليتميز بذلك. فُيعاَمل مبامن حديد أو رصاص وحنوه"؛ 

                                                           

 واملنجد(, 359/ 7) العني انظر. زاننري ومجعه. َوَسطه على َيُشده ,الذهِّمهِّيُّ  يَلَبُسه َماهو : الزُّانهر (1)
 .(131/ 13) اللغة وُّتذيب(, 221: ص) اللغة يف

 .(454(, والقاموس احمليط )ص1/100(, والنظم املستعذب )349انظر املغرب )ص (2)

, والكنز اللغوي يف اللسان العريب (150/ 3) انظر اجليم .الدخان لون يشبه الذي: بُ األْكهَ  (3)
 (.162(, والتقفية يف اللغة )ص38)ص

 .(13/373(, وحبر املذهب )3/312(, واملهذب )14/326انظر احلاوي الكبري ) (4)

 .(203(, والقاموس احمليط )ص115(, والتعريفات )ص11/452انظر اتج العروس ) (5)

(, وكفاية النبيه 10/326(, والروضة )11/542فتح العزيز )واملشهور كالم اجلمهور. انظر  (6)
 (.8/103(, وّناية احملتاج )9/300(, وحتفة احملتاج )17/57)

(, والزاهر يف 1/365املنطقة بكسر امليم ما يشد به الوسط. انظر غريب احلديث البن قتيبة ) (7)
 (.9/24ذيب اللغة )(, وُّت1/176معاين كلمات الناس )

 ويف )ج(: )ما( بدل )مبا(. (8)

 /ج/ب(.213) (9)
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, الزُّانَّرواألصحه أنه املرأة تلزم ابلغيار وشده  .(2)أمر بذلك  (1)ُروي أنه عمر
  .(3)والتمييز يف احلمام فعلى األصحه 

وغريه  (5)جيعلن الزاننري فوق اإلزار. ويف التهذيب: (4)حامد قال الشيخ أبو
. (8). قال املصنف: هذا ال بده منه(7). وأشار بعضهم إىل اشرتاط ظهور شيء منه(6)حتته

. (9)ومتيهز الذهمهية يف احلمام مبين على جواز دخوهلا مع املسلمات. واألصحه املنع منه
إظهار  (10), ومنم يف ُعزريٍر واملسيحوُُينرع من إمساعه املسلمني شرًكا وقوهلر قوله: " 

                                                           

 ,ابب اإلمام يكتب كتاب الصلح على اجلزية ,كتاب اجلزية  ,أخرجه البيهقي يف السنن الكربى (1)
من طريق حيىي بن كالمها   (2/175)(، وابن عساكر يف اتريخ مدينة دمشق 18497برقم )
مطواًل من حديث عبد الرمحن بن غنم عن  -يعين: البيهقي–قال ابن حجر: "رواه  .عقبة

 .(4/129)عمر ويف إسناده ضعف". انظر التلخيص احلبري 

(, وحبر املذهب 18/55(, وّناية املطلب )3/313(, واملهذب )238انظر التنبيه )ص (2)
 (.7/83(, والوسيط )13/374)

(, وفتح الوهاب 4/222(, وأسىن املطالب )17/58ه )وهو األصح. انظر كفاية النبي (3)
 (.6/82(, ومغين احملتاج )9/300(, وحتفة احملتاج )2/222)

 .(12/278انظر النقل عنه يف البيان ) (4)

 .(7/508انظر التهذيب ) (5)

 .(13/373(, وحبر املذهب )3/312(, واملهذب )14/326انظر احلاوي الكبري ) (6)

 .(11/544انظر فتح العزيز ) (7)

 .(10/327انظر الروضة ) (8)

(, وكفاية 10/327(, والروضة )11/544وهو األصح. وقيل: ال مينع. انظر فتح العزيز ) (9)
 .(9/428(, والنجم الوهاج )17/58النبيه )

 سقط حرف )من( من )أ(. واملثبت من )ب( و )ج(. (10)
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ملا فيه من إظهار شعائرهم. وقيل: ال مُيَنعون من  (1)؛مخر وخنزير وانقوس وعيٍد"
  .(2)الناقوس يف الكنيسة تبعا هلا

م يعتقدون إابحة العهدولو ُشرطت هذه األمور, فخالفوا مل ينتقض " "؛ ألّنه
 . (3)ذلك. وال ضرر فيه على املسلمني, لكن مينعوا ويعزهروا

وحيتمل أن يكون ومينعهم.  قوله: (5)/(4)وقوله "ولو ُشرطت هذه األمور" يعين من
  املراد شرط عليهم أن ال يفعلوها, وأن يكون معناه شرط انتقاض العهد هبا.

أنهه إذا شرط عليهم فيها االنتقاض  (6)األم نصه  مقتضى"قال اإلمام البلقيين: 
. وحمله املنع من إظهار اخلمر واخلنزير والناقوس ما إذا كانوا يف (7)"عمِّل مبقتضى الشرط

 . (8)أمصار املسلمني. فإن كانوا يف قرية ميلكوّنا منفردة مل مينعوا. نصه عليه يف األم

 "من إجراِء ُحكم اإلسالم انتقض ولو قاتلوان أو امتنعوا من اجلزية أوقوله: " 
يعين أنه عهد أهل الذهمة ينتقض بقتال املسلمني إذا مل تكن شبهة, سواء شرط عليهم 

                                                           

 (.14/318(, والتهذيب )376اب )ص (, واللب8/385انظر خمتصر املزين ) (1)

(, والنجم الوهاج 10/330, والروضة )(11/544واألصح املنع. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.8/104(, وّناية احملتاج )9/301(, وحتفة احملتاج )9/428)

(, والروضة 11/545(, وفتح العزيز )7/507(, والتهذيب )14/319انظر احلاوي الكبري ) (3)
 .(9/428لنجم الوهاج )(, وا10/328)

 ويف )ج(: )عن( بدل )من(. (4)

 /ب/أ(.449)( 5)

 يف إليهم تقدم عنها ّناهم هبيئة ُّتيئوا أو مجاعات هلم اجتمعت أو انقوسا أظهروا ونصه: "وإن (6)
 .(219/ 4) انظر األم .عاقبهم" عادوا فإن ذلك

 .(3/359انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 .(218/ 4) كنيسة". انظر األم  إحداث مينعهم مل منفردين ميلكوّنا قرية يف كانوا  ونصه: "وإن (8)
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عن القتال, فالقتال يناقضه. وينتقض  (1)االمتناع أو مل يشرط؛ ألنه عقد الذمة الكفه 
 (2)أيضا مبنع اجلزية, وابالمتناع من إجراء أحكام اإلسالم عليهم؛ ألنه عقد الذهمة هبا

. وقوله (3)لألحكام يف ابتداء العقد واالنقياديتم. ولذلك ُيشرَتط التعرض للجزية 
امها ال ينتقض عهده. من أداء اجلزية مع التز  (4)أن الواحد لو امتنع يوهمامتنعوا" قد "

احتماال بعد نقله عن  (7): ذكره اإلمام(6)وقال يف الكفاية .(5)وقد عزاه الرافعي للماوردي
  األصحاب االنتقاض.

                                                           

 .ويف )ج(: )للكف( بدل )الكف( (1)

 ويف )ب( و )ج(: )هبما( بدل )هبا(. (2)

(, وّناية املطلب 3/318(, واملهذب )239(, والتنبيه )ص14/317انظر احلاوي الكبري ) (3)
 (.13/356ب )(, وحبر املذه18/40)

أن الواحد  يوهمواالنقياد لألحكام يف ابتداء العقد. وقوله " امتنعوا" قد سقط من )ب( قوله ) (4)
 (.لو امتنع

 (.14/317انظر احلاوي الكبري ) (5)

 ,العهد انتقاض األصحاب عن حكايته بعد لنفسه احتماال اإلمام أبداه ما ونصه: هو (6)
 .(94/ 17) النبيه واستحسنه. انظر كفاية

 وامتنع ومطل، سوهف، إذا الذمة أهل من واحداً  أن على يدل ذكروه ما "ومطلققال اإلمام:  (7)
 هذا يف وشرطوا منه، نقضاً  ذلك فيكون أدائها، على القدرة مع هبا طولب ملا اجلزية أتدية عن

 األصحاب أرى فما قريبة، مدة يف استمهال إىل وأحوجه عجز اعرتاه فلو األداء، من التمكن
 قالوا ففيها عذر، غري من واملدافعة احملقق، املطل فأما. هذه واحلالة العهد ابنتقاض يقضون

 ال إليه ممتدة القهر ويد اجلزية، أداء عن الذمي امتناع: يقال أن يبعد وليس العهد، ابنتقاض
 امتناعه مبثابة أدائها عن امتناعه ويكون قهراً، اجلزية منه نستأدي ولكنا عهده، نقضَ  يوجب

/ 18) املذهب دراية يف املطلب ّناية. انظر متجه" وهذا للمسلمني، عليه توجهت ديونٍ  عن
37.) 
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أو أصاهبا بنكاح أو دّل أهل احلرب على  (1)ولو زىن ذّمي مبسلمة قوله: "
عورٍة للمسلمني أو فرَترر مسلما عن دينه أو طعن يف اإلسالم أو القرآن أو ذكر 

. أمها بسوء فاألصّح أنّه إن ُشرط انتقاُض العهد هبا انتقض, وإاّل فال " رسول هللا 
لقتال. وأمها االنتقاض إذا شرط فلمخالفة الشرط, وفيه ضرر على املسلمني, فأشبه ا

عدمه إذا مل يشرتط؛ فألنه هذه األشياء, وإن اقتضى العقُد املنُع منها لتحرميه ال حتله 
مبقصوده. واملراد الزان مبسلمة مع علمه إبسالمها, وإصابُة املسلمة بنكاٍح َعَقَده حال 

حالة اإلصابة. فلو عقد على كافرة, مث أسلمت  /ب[363]إسالمها وعلم إسالمها 
دخول, فأصاهبا يف العدهة, مل ينتقض عهده. فقد ُيسلِّم ويستمره نكاحه. واخلالف بعد ال

ما ذكره. ويف حمله اخلالف يف ذكر  (2)يف املسائل طُُرق خيرج منها ثالثة أوجه أصحهها
ونفيهم القرآن طريقان  يف اإلسالم, ابلسوء إذا جهروا به, وطعنهم رسول هللا 

أنهه فيما إذا ذكروا ما ال يتديهنون به كالطعن يف النسب. فأمها ما يتديهنون به   (3)أصحههما
يف كتاب السيف  (1). وصحهح السبكي(4)كتكذيب وحنوه فال ينتقض إبظهاره قطعا

                                                           

 .سقطت كلمة )ذمي( من )ج( (1)

 هذه ألن انتقض؛ شرط إن أنه: واألصح :خالف فيه الذي وهو الثالث، القسم هو هذا (2)
 فيه ملا قطًعا؛ ينتقض: والثاين .مبقصوده ُتلُّ  ال بتحرميها منها املنع العقد اقتضى وإن األشياء

(, وفتح 18/39انظر ّناية املطلب ) .فوجهان وإال انتقض، شرط إن: والثالث .الضرر من
(, وحتفة احملتاج 9/431, والنجم الوهاج )(329/ 10) (, والروضة11/545العزيز )

(9/302.) 

(, 10/230(, والروضة )11/549(, وفتح العزيز )7/506وهو األصح. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/431(, والنجم الوهاج )17/98وكفاية النبيه )

 مطلقاً، ينتقض ال: الثاين مطلقاً، ينتقض: أحدها: أوجه ثالثة هذا من قال الزركشي: "وخيرج  (4)
 يعتقدون فيما أنه: أحدمها: طريقان اخلالف حمل ويف فال، وإال انتقض شرط إن: والثالث
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ويف  إن قلنا بعدم انتقاض العهد.أنهه يُقَتل, و  املسلول على من سبه الرسول 
صرهحوا جبراين اخلالف يف ذكر هللا سبحانه بسوء,  (4)وغريه (3)أنه الروايين (2)الروضة

ولكنهم جعلوا إظهار الشرك, وقوهَلم "اثلث ثالثة" ومعتقَدهم يف املسيح وعزير  
كإظهارهم اخلمر. فال ينتقض قطعا مع أنه مجيع هذا يتضمهن ذكر هللا تعاىل ابلسوء. وال 

يتديهن به ال ينتقض به قطعا. يستقيم هذا إاله على الطريق الثاين, وهو أنه السوء الهذي 
انتهى.  .(6)شرط االنتقاض (5)/قال اإلمام البلقيين: وطريقتنا يف ذلك كلهه النقض إذا

إن أرى ". قال البلقيين: (7)وقوله "فنت مسلما عن دينه" زاد يف الروضة: ودعاه إىل دينه
إىل دينهم, فهذا ال  مسلما ابنته أو أخته احلسناء ومل يدعه إىل دينهم, فافتنت هبا, وانتقل
. فكان املناسب (8)"يقتضي النقض مطلقا. وإن دعاه إىل دينهم فهو الهذي فيه الكالم

 أن يقول أبن دعاه إىل دينهم. 

                                                           

قطعاً" انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب  فينتقض للزان كنسبته  وإال وحنوه، كتكذيب  ديناً 
 (.440اجلزية, حتقيق أمحد العبيد )ص 

 (.260مكاّنم". انظر السيف املسلول ) على يقتلوا وأن توبتهم ذلك يف تقبل ونصه: "ال  (1)
 (.10/230انظر الروضة ) (2)
 (.13/426انظر حبر املذهب ) (3)
 (.9/431(, والنجم الوهاج )18/47انظر ّناية املطلب ) (4)
 /ج/أ(.214) (5)
 (.3/362انظر حترير الفتاوى ) (6)
 .ويف )ج(: )دينهم( بدل )دينه( (7)

 مل أقف عليه. (8)



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب الجزية

 

 
399 

واملذهب إن قطع الطريق على املسلم والقتل املوجب للقصاص كالزان مبسلمة. 
: يقام (2)ل البغوي. وسواء قلنا: ينتقض العهد أو ال ينتقض. فقد قا(1)وقيل: كالقتال

 ير. مث جيري على مقتضى االنتقاض.عليه موجب ما فعلوه من حده أو تعز 

. ليس ذلك على سبيل "ومن انتقض عهُده بقتال جاز دفُعه وقتالُه: " (3)قوله
من دفعهم والسعي يف فال بده ". وعبارة الروضة وأصلها: (4)اجلواز, بل هو واجب

 . (5)"استئصاهلم

أو بغريه مل جيب إبالغه مأمنه يف األظهر, بل خيتار اإلمام فيه قتال ورِقّا قوله: "
؛ ألنهه كافر, ال أمان له كاحلريب. والثاين: جيب؛ ألنهه حصل عندان أبمان ومّنا وفداء"

أمهنه صيب يعتقد . والفرق على الصحيح أنه من (6)فيبلغ مأمنه كمن دخل أبمان صيب
. وُيسَتثىن من ُتيري اإلمام (7)لنفسه أماان. وهذا فعل ابختياره ما أوجب انتقاض األمان

                                                           

 .(512(, وكفاية األخيار )ص9/431انظر النجم الوهاج ) (1)
به".  يعزر التعزير يوجب وما حده، يقام للحد موجباً  كان  فما موجباُّتا، عليهم يقامونصه: " (2)

 .(506/ 7) انظر التهذيب
 .سقطت كلمة )قوله( من )ج( (3)

 .(9/432(, والنجم الوهاج )17/150(, وّناية املطلب )12/402انظر حبر املذهب ) (4)

 .(10/331(, والروضة )11/550انظر فتح العزيز ) (5)

(, 9/432(, والنجم الوهاج )13/327واألظهر هو القول األول. انظر احلاوي الكبري ) (6)
 (.6/84(, ومغين احملتاج )9/303حتفة احملتاج )(, و 4/223وأسىن املطالب )

(, ومغين 2/223(, وفتح الوهاب )5/147(, والغرر البهية )4/223انظر أسىن املطالب ) (7)
 .(6/84احملتاج )
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فيه ما إذا طلب جتديد العهد. فيجب إجابته إىل عقد الذهمة, وال جيوز قتله, ذكره 
 . (1)الرافعي يف حده السرقة

؛ ألنهه مل حيصل يف يد اإلمام ابلقهر "فإن أسلم قبل االختيار امتنع الّرققوله: "
 . (2)فخفه أمره

 (3)يف األصّح"؛ وإذا بطل أمان رجال مل يبطل أمان نسائهم والصبيانقوله: "
 . (5)تبعا كما ثبت تبعا (4)ألنهه قد يثبت هلم األمان ومل توجد خيانة انقضة. والثاين: يبطل

غار مبا إذا مل يكن هلم أمٌّ أو  (6)البندنيجيقال يف الكفاية: وخصه  حملههما يف الصهِّ
يف دار اإلسالم.  (7)/كانت, وليست من أهل اجلزية. أمها إذا كانت من أهلها أقرهوا معها

رَي هذا التفصيل عن العر  (8)اإلمامونقل  قيني. وجزم هنا أبنه نقض العهد ايف كتاب السِّ
األصحه ال جيوز . وعلى (9)إن كان بقتال فال خالف يف االغتيال يف النفس والذرهية واملال

سبيهم. وجيوز تقريرهم يف دار اإلسالم. فإن طلبوا الرجوع إىل دار احلرب أجيب النساء 
                                                           

 .(11/225انظر فتح العزيز ) (1)

(, والنجم 17/113(, وكفاية النبيه )10/331(, والروضة )11/550انظر فتح العزيز ) (2)
 .(2/223(, وفتح الوهاب )9/432الوهاج )

(, ومغين احملتاج 9/303(, وحتفة احملتاج )9/433وهو األصح. انظر النجم الوهاج ) (3)
(6/85). 

 )يبطرا( بدل )يبطل(. ويف )ج(: (4)

 ويف )ب(: )يبطل قطعا كما ثبت قطعا( بدل )يبطل تبعا كما ثبت تبعا(. (5)

 .(450عبيد )ص انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتاب اجلزية, حتقيق أمحد ال (6)

 /ب/ب(.449)( 7)

 .(18/45انظر ّناية املطلب ) (8)

 .(17/103انظر كفاية النبيه ) (9)
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دون الصبيان؛ ألنهه ال حكم الختيارهم قبل البلوغ. فإن بلغوا وبذلوا اجلزية قرهروا, وإاله 
 حلقوا بدار احلرب. 

. قال "بُ لِّغ املأمنر  وإذا اختار ذّمي  نبذر العهد والّلحوقر بدار احلربِ  قوله: "
؛ ألنهه مل توجد منه خيانة وال ما يوجب نقض عهده. (2): على املذهب(1)يف الروضة

 فيه القولني؛ ألنهه كافر ال أمان له. (3)وأجرى القاضي حسني

: واملراد به أقرب بالد احلرب من البندنيجيالتنبيه: اْلَمأمن موضع األمن. قال 
 .(5)اإلسالم. وعليه جرى ابن كجهٍ  (4)دار

فرع: إذا عقد املكلهف الذمهة لنفسه تبعه يف األمان رقيقه وماله بشرٍط وبغري 
الصبياُن . ويتبعه ابلشرط (6)شرط. والزوجات واألوالد الصغار بال شرط يف األصحه 

ألصهار واجملاننُي من أقاربه. وكل امرأة بينه وبينها قرابة, وإن مل يكن حمرما. واألصحه يف ا
ابلنساء  (2)وقيهدهم يف الروضة وأصلها .(1)قاله يف الكفاية .(7)واألمحاء التبعيهة ابلشرط

 والصبيان واجملانني. وهللا أعلم.
                                                           

 .(10/331انظر الروضة ) (1)

(, 11/550, وفتح العزيز )(7/86(, والوسيط )18/45وهو املذهب. انظر ّناية املطلب ) (2)
 (.9/433(, والنجم الوهاج )17/100وكفاية النبيه )

 (.10/331(, والروضة )11/550فتح العزيز )انظر النقل عنه يف  (3)

 .ويف )ج(: )بالد( بدل )دار( (4)

 (.17/100كفاية النبيه )انظر النقل عن البندنيجي وابن كج يف   (5)

(, 10/303(, والروضة )12/265(, والبيان )18/24وهو املذهب. انظر ّناية املطلب ) (6)
 (.9/396لنجم الوهاج )(, وا17/104وكفاية النبيه )

وكفاية النبيه (, 10/303(, والروضة )12/265(, والبيان )18/24ّناية املطلب )انظر  (7)
 .(9/396(, والنجم الوهاج )17/104)
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 (.17/104كفاية النبيه )انظر   (1)

 .(10/303انظر الروضة ) (2)
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 اهلدنة (1)ابب

وهي مصاحلة أهل احلرب على ترك القتال  هي مشتقة من اهلدون وهو السكون,
غريه سواء من يُقّر على دينه ومن ال يقّر. وتسّمى موادعة  (2)مّدة معلومة بعوض أو

ٱ  ٻ  ٻ  چ  قوله تعاىل: (4). واألصل فيها قبل اإلمجاع(3)ومعاهدة

ی  ی   ی  چ وقوله: .(6) چپ  پ    (5)/ٻ  ٻ  پ  پ

 . (7) چی  جئ
" أي وملن أذن له  عقُدها لكّفاِر إقليٍم خيتّص ابإلمام أو انئبه فيهاقوله: " 

اإلمام يف املهادنة؛ ألنّه أعرف ابملصاحل من اآلحاد, وأقدر على التدبري منهم. ولو جاز 
 . (8)ذلك من اآلحاد ألفضى إىل تعطيل اجلهاد

                                                           

 (.530. انظر )ص ويف منهاج الطالبني: )كتاب اهلدنة( بدل )ابب اهلدنة( (1)

 .ويف )ج(: )أ( بدل )أو( (2)

(, ولسان العرب 422(, وحترير ألفاظ التنبيه )ص4/261انظر احملكم واحمليط األعظم ) (3)
(13/434). 

(, والنجم الوهاج 17/105(, وكفاية النبيه )11/334انظر األوسط البن املنذر ) (4)
(9/437). 

 /ج/ب(.214) (5)
 .1سورة التوبة:  (6)

 .61سورة األنفال:  (7)

(, والنجم 17/106(, وكفاية النبيه )10/334(, والروضة )11/554انظر فتح العزيز ) (8)
 (.9/437الوهاج )
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يعين وجيوز لوايل اإلقليم املهادنة مع  ولبْلدٍة جيوز لوايل اإلقليم أيضا"قوله: "
أو كانت تلي ذلك اإلقليم للحاجة. وكأنّه مأذون فيها  إقليمهأهل قرية أو بلدة يف 

 . (1)بتفويض مصلحة اإلقليم إليه. كذا يف الروضة وأصلها
اقتصر  (5). فإنّه(4)واملختصر (3)لنص األم (2)إنّه خمالف"وقال اإلمام البلقيين: 

. فلو (7)"على اإلمام وانئبه. وإذا أمكنت مراجعة اإلمام من غري ضرر تعّينت (6)فيهما
 عقدها واحد من الناس ألهل إقليم مل يقاتلوا, بل يرّدوا إىل املأمن. 

تُعَقد ملصلحة كضعفنا بقّلة عدٍد وُأهَبٍة أو رجاء إسالمهم أو وإّّنا  قوله: "
 . "بذِل جزية

اهلدنة إّّنا جيوز إذا كان فيه حاجة ومصلحة. واحلاجة واملصلحة اعلم أّن عقد 
قد تظهر عند ضعف املسلمني. وقد تكون املصلحة مع القوة أبن يطمع يف إسالمهم 

قبوهلم اجلزية أو يف أن يعينوه على قتال غريهم. وال جيب  (8)مبخالطتهم املسلمني أو يف
عقد اهلدنة بطلب الكفار, وإن كان مصلحة لنا على األصّح, بل جيتهد اإلمام ويفعل 

                                                           

 (.10/334(, والروضة )11/554فتح العزيز )انظر  (1)

 .ويف )ج(: )خمالفه( بدل )خمالف( (2)

 (.4/208انظر األم ) (3)

 (.8/12انظر خمتصر املزين ) (4)

 .فإنّه(ويف )ج(: )فإن( بدل ) (5)

 .ويف )ب(: )فيها( بدل )فيهما( (6)

 (.3/364انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 سقط حرف )يف( من )ب(. (8)
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. أّما إذا مل تكن مصلحة أبن كان املشركون ضعفاء وحنن أقوايء, وابهلدنة (1)األصلح
 وغريمها.  (3)بندنيجيوال (2)رديصرّح به املاو  قوى شوكتهم. فال جيوز عقد اهلدنة.ت

" أي إذا مل يكن ضعف, ورََأى اإلماُم فإن مل يكن جازت أربعة أشهرقوله: "
ڀ  ڀ  ڀ  چ  . قال تعاىل:(4)الصالَح يف املهادنة, هادن أربعة أشهر فما دوهنا

 . قال الشافعي: وكان ذلك يف أقوى ما كان رسول هللا (5) چٺ  ٺ  
أي ال جيوز أن يهادن سنة على  نة"ال سَ . قوله: "(6)عند منصرفه من تبوك

 . (7). وقيل: قوالن. وال جيوز أكثر من سنة قطعا/أ[364]املذهب
أي وال جيوز فيما بني أربعة أشهر وسنة على  وكذا دوهنا يف األظهر " قوله: "

األظهر؛ ألّن هللا تعاىل أمر بقتاهلم إىل أن ُيسِلموا أو يُعطوا اجلزية. وأذن يف األربعة أشهر 

                                                           

(, والبيان 13/407(, وحبر املذهب )18/77(, وهناية املطلب )3/323انظر املهذب ) (1)
(12/303.) 

 (.14/365انظر احلاوي الكبري ) (2)

 (.16/402انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (3)

(, وهناية املطلب 3/322(, واملهذب )14/296(, واحلاوي الكبري )377انظر اللباب )ص (4)
(18/76.) 

 .2سورة التوبة:  (5)

 (.4/201انظر األم ) (6)

والصحيح من املذهب أنّه ال جيوز أكثر من أربعة أشهر إن كان املسلمون أقوايء. انظر فتح  (7)
(, والنجم الوهاج 17/105(, وكفاية النبيه )10/335(, والروضة )11/557العزيز )

 (.4/225(, وأسىن املطالب )9/437)
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. والثاين: جيوز؛ ألهّنا مّدة تقصر عن مّدة اجلزية, (1)بال جزية, فيبقى ما زاد على املنع
 . (2)ربعةفجاز أن يؤمن فيها بغري عوض كاألشهر األ

هادن  أي عند احلاجة؛ ألّن النيب  "ولَضعٍف  جتوز عشر سنني فقط قوله: "
, وكان ابإلسالم حينئذ ضعف. أّما إذا مل حيتج إىل العشر (3)قريشا ابحلديبية عشر سنني

إىل عشر سنني.  (5)تدعو احلاجة إليه. ويدّل عليه قول احملرر (4)يهادن إاّل ما مل جيز أن
العقد.  استؤنفوال جتوز الزايدة على العشر, لكن إن انقضت املّدة واحلاجة ابقية, 

 .(6)وقيل: جيوز حبسب احلاجة
. فقيل: لنسخ الزايدة على أربعة (7)العهد قبل متام العشر تنبيه: أبطل النيب 

 . (9). واألصّح أهّنا ما نسخت وإّّنا أبطله؛ لكوهنم فعلوا ما يقتضي النقض(8)/رأشه

                                                           

 واألظهر كما ذكر املصنف. انظر املصادر السابقة. (1)

 .ربعة األشهر( بدل )كاألشهر األربعة(ويف )ب(: )كاأل (2)

, ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة الشروط, رقم البخاريصحيح انظر  (3)
 ( من حديث املسور بن خمرمة ومروان رضي هللا عنهما.2731)

 .سقط )ما( من )ج( (4)

 (.459انظر احملرر )ص (5)

(, وكفاية النبيه 10/335(, والروضة )11/557واألصح هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.2/224(, وفتح الوهاب )4/225(, وأسىن املطالب )17/105)

وهو يف حديث صلح احلديبية. انظر صحيح البخاري, ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة,  (7)
 (.2731برقم  )

 /ب/أ(.450)( 8)

 .((: )النص( بدل )النقضويف )ب (9)
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أي إذا زاد عند الضعف  " مىت زاد على اجلائز فَ َقوال تفريِق الصفقة قوله: "
على عشر أو كانت احلاجة إىل أربع أو مخس فزاد, بطل العقد يف الزايدة. ويف الباقي 

 . (1)قوال تفريق الصفقة. وقيل: يصّح فيه قطعا؛ ألنّه ليس فيه جهالة العوض
 
 
 

أي إذا منعنا الزايدة؛ ألّن اإلطالق يقتضي  وإطالق العقد يفسده "قوله: "
. فعلى هذا (3)املقصود من املصلحة. وقيل: يصحّ  (2) جيوز مؤبدا؛ )ملنافاته(التأبيد. وال 

 أربعة أشهر قوالن.  (4)/يْنزل عند الضعف على عشر. وعند القوة هل يْنزل على سنة أو
وكذا شرط فاسد على الصحيح أبن ُشرط منُع فّك أسراان أو ترُك  قوله: "

. شرط صحة اهلدنة أن مالِنا هلم أو لُتعَقد هلم ذّمة بدون دينار أو بدفع ماٍل إليهم"
خيلو العقد عن الشروط الفاسدة. فلو شرط شرطا فاسدا كأحد ما ذكره املصنف أو 

يظهروا اخلمور يف دار اإلسالم, فسد به احلرم أو  (5)على أن يقيموا ابحلجاز أو يدخلوا
. فإن دعت (1). وقيل: يصّح العقد ويلغوا الشرط(6)العقد على الصحيح املنصوص

                                                           

(, والنجم 10/336(, والروضة )11/561والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/88(, ومغين احملتاج )9/306(, وحتفة احملتاج )9/440الوهاج )

 . والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(.ويف )أ(: )ملنافته( (2)

(, والنجم الوهاج 10/336(, والروضة )11/561زيز )والصحيح أنّه ال يصح. انظر فتح الع (3)
 (.6/88(, ومغين احملتاج )9/306(, وحتفة احملتاج )9/440)

 /ج/أ(.215) (4)
 .ويف )ج(: )بدخول( بدل )يدخلوا( (5)

 (.4/188انظر األم ) (6)
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, (2) االصطالمضرورة إىل بذل مال أبن كانوا يعّذبون األسارى أو أحاطوا بنا, وِخفنا 
وجوبه للضرورة. وهذا التصحيح خمالف لقوله  (4). وصّحح املصنف(3)جاز بذل املال

استحباب فّك األسرى ". ومحل اإلمام البلقيين (5)آخَر الِسرَي إّن فّك األسرى مستحب
 . (6)"على ما إذا مل يعاقبوا. فإن عوقبوا وجب

أن ال  (7)أي جيوز "وتصح اهلدنة على أن ينقضها اإلمام مىت شاء قوله: "
. وقال: صاحل يهود خيرب ألّن النيب  (8)يؤقت اإلمام اهلدنة, ويشرتط نقضها مىت شاء؛

على هذه  اقتصار غريه  (10). لكن ال يصحّ (9). رواه البخاريأقرّكم ما أقرّكم هللا

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/336(, والروضة )11/561والصحيح أنّه يفسد. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/88(, ومغين احملتاج )9/306(, وحتفة احملتاج )9/440)

 اللغة هتذيب انظر. اْصطُلموا: قيل همَأْصل من قوم   أُبِيد ذاإ. االستئصال هو االصطالمُ  انظر (2)
/ 12) العرب لسان( 164: ص) الفقهية االصطالحات يف الطلبة طلبة(, 139/ 12)

340). 

 (.17/111(, وكفاية النبيه )9/441(, والنجم الوهاج )12/308انظر البيان ) (3)

 (.10/335انظر الروضة ) (4)

 (.10/294انظر الروضة ) (5)

 (.3/367انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)
 ويف )ج(: )ال جيوز أن يؤقت( بدل )جيوز أن ال يؤقت(. (7)

(, وكفاية النبيه 10/336(, والروضة )12/306(, والبيان )240انظر التنبيه )ص (8)
(17/110.) 

( 2730أخرجتك, برقم ) شئت إذا املزارعة يف اشرتط إذا البخاري يف صحيحه, ابب اخرجه (9)
 .من حديث عمر 

 .ويف )ب(: )يصح( بدل )ال يصّح( (10)
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ابلوحي خبالف غريه. ولو عقدها على أّن لفالن  (1)يعلم ما عند هللا اللفظة؛ ألنّه 
وحيتاج "نْقَضها مىت شاء صّح أيضا, إذا كان مسلما عدال ذا رأي. قال اإلمام البلقيين: 

ومع الضعف عند انقضاء العشر  (2)مع القوة إىل نقضها عند انقضاء األربعة ]األشهر[
 .  (3)"تخريأو انتهاء احلاجة, وفيما قبل ذلك ي

أي على العاقد. ومن بعده من  ومىت صّحت وجب الكّف عنهم" قوله: "
"حىت تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتالِنا أو مكاتبِة أهل  (4)األئمة وفاء ابلعهد

. ومثله ما إذا آووا عيًنا أو أخذوا ماال أو سّبوا الرسول احلرب بعورة لنا أو قتِل مسلم"
 ڱ  ں   ں   چ . قال تعاىل:(5)حيكم احلاكم ابالنتقاض. وال يفتقر إىل أن

. (7) چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ . وقال تعاىل:(6)چڻڻ     ڻ
أّن العهد ينتقض بقتل الذّمي واملوادع وأخِذ ماهلما.  (9)عن النصّ  (8)ونقل اإلمام البلقيين

فإن رآه  مام بعده إمضاهه.وإذا مات اإلمام اّلذي عقد اهلدنة أو ُعزِل وجب على اإل
إن كان فساده من طريق االجتهاد مل يفسخه, وإن كان بنص أو "قال الروايين:  فاسدا,

                                                           

 .تكرر هنا كلمة )يعلم( يف )ج( (1)

 سقطت كلمة )األشهر( من )أ( و)ب(. واملثبت من )ج(. (2)
 (.3/367انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 (.6/89(, ومغين احملتاج )4/225(, وأسىن املطالب )9/442انظر النجم الوهاج ) (4)

 .(6/89(, ومغين احملتاج )4/225ب )(, وأسىن املطال9/442الوهاج )النجم انظر  (5)

 .4سورة التوبة:  (6)

 .7سورة التوبة:  (7)

 (.3/368انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)

 (.4/196انظر األم ) (9)
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. وينبغي لإلمام إذا هادن أن يكتب عقد اهلدنة, ويشهد عليه ليعمل (1)"إمجاع فسخه
 به من بعده. 

أي إذا كانوا يف  "وإذا انتقضْت جازْت اإلغارُة عليهم وبياُُتم قوله: "
 .(4)ونبلِّغ املأمن. كذا يف الروضة وأصلها (3). فأّما من يف بالدان فال )نقاتل((2)بالدهم

 
 
 

خيالفه حيث قال: وكانوا يف وسط دار  (5)نص األم"وقال اإلمام البلقيين: 
وظاهر كالم الكتاب  .(8) "(7) ببين قريظة بالد العدو. وكذا فعل  (6)اإلسالم أو يف

جواز ذلك, وإن مل يعلموا أّن ما فعلوه انقضا للعهد, وهو األصح. وقيل: ال يقاتلون إاّل 

                                                           

 (.13/417انظر حبر املذهب ) (1)

(, 5/149الغرر البهية )(, و 4/228(, وأسىن املطالب )14/382انظر احلاوي الكبري ) (2)
 (.2/225وفتح الوهاب )

 ويف مجيع النسخ )فال يقتال(. والصواب هو ما أثبته. (3)

 (.10/337(, والروضة )11/560انظر فتح العزيز ) (4)

 (.4/196انظر األم ) (5)

 .سقط حرف )يف( من )ب( (6)

 (.3043انظر صحيح البخاري, ابب إذا نزل العدو على حكم رجل, برقم ) (7)

 (.3/338انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)



 باب الهدنة    المشرع الروي شرح منهاج النووي                              
 

 

 
411 

وينبغي أن يقال إذا مل يعلموا أنّه خيانة ال ينتقض العهد ". قال الرافعي: (1)بعد إنذارهم
 . (2)"إاّل إذا كان املفعول مما ال يشك يف مضادته للهدنة كالقتال

انتقض فيهم  ولو نقض بعضهم ومل ينكر الباقون بقوٍل وال فعلٍ قوله: "
على حرب النيب  (3)أاب سفيانَلّما هادن بين قريظة أعان بعضهم  ؛ ألّن النيب أيضا"
  يف اخلندق. فنقض وألّن سكوهتم يشعر ابلرضى, (4)عهد مجيعهم, وغزاهم .

 . (5)فجعل نقضا منهم كما أّن هدنة البعض وسكوت الباقني هدنة يف حق الكلّ 
أي  "(6)/وإن أنكروا ابعتزاهلم أو إعالم اإلمام ببقائهم على العهد فالقوله: "

أمرهم اإلمام ابلتمّيز. فإن مل  كانوا متميزين عنهم فذاك, وإاّل مل ينتقض عهدهم, مث إن  
 . (1)يفعلوا مع القدرة صاروا انقضني أيضا. والقول قول من اّدعى عدم الرضا

                                                           

(, وحتفة 10/338(, والروضة )11/361واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 .(8/89(, وهناية احملتاج )6/89(, ومغين احملتاج )9/307احملتاج )

 (.11/560فتح العزيز ) انظر (2)

 ومات الشام وأتى .مناف عبد بن مشس عبد بن أمية بن حرب بن صخر سفيان هو أبو (3)
, ومعجم الصحابة (39 ص) خياط بن خلليفة وثالثني. انظر الطبقات إحدى سنة ابملدينة

 (.4/426(, واجلرح والتعديل البن أيب حامت )3/352للبغوي )

البخاري يف صحيحه, ابب مرجع النيب  اخرجهذكره املصنف ابملعىن, واحلديث متفق عليه:  (4)
 (, ومسلم يف 4122إايهم, برقم ) وحماصرته قريظة بين إىل وخمرجه األحزاب، من

 بن هللا ( كالمها من طرق عن عبد1769صحيحه, ابب جواز قتال من نقض العهد, برقم )
 عنها. هللا رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، حدثنا ّنري،

(, وكفاية النبيه 19/450(, واجملموع )12/328(, والبيان )3/328انظر املهذب ) (5)
 (.4/226(, وأسىن املطالب )9/444(, والنجم الوهاج )17/135)

 /ج/ب(.215) (6)
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. قال املأمن" (2)ويُبّلغهم ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهمقوله: "
. وإذا نبذه فال بّد من (3) چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ تعاىل:

إبالغهم املأمن, لكن من عليه حق آدمي من مال أو حّد قذف أو قصاص يستوىف منه 
. وإذا هادن اإلمام مّدة (4)أوال. ويف قول: ال ينبذه كما ال ينبذ عقد الذمة ابلتهمة

, وجب الوفاء مبا جرى؛ (5)/زال اخلوف, وقوي املسلمونلضعٍف وخوٍف اقتضاها, مث 
 . (6) چ ڻڱ  ں   ں  ڻ     ڻچ لقوله تعاىل:

يعين أّن عقد الذمة ال جيوز نبذه ابلتهمة  " وال يَنُبُذ عقَد الذمة بُتهمة قوله: "
 . (7)وظهور أمارة اخليانة؛ ألنّه عقد معاوضة. فال ينقض ابخلوف. وقيل: جيوز

ڭ    ڭچ ؛ لقوله تعاىل:"وال جيوز شرط ردِّ مسلمٍة أتتينا منهمقوله: "

ال يؤمن أن يصيبها  (9)وألنّه. (8) چ  ۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ
ج من كافر ولعجزها عن اهلرب, وهي أقرب إىل االفتتان؛ لعلة زو  زوجها الكافر أو تُ 

                                                           

(, وكفاية النبيه 19/450(, واجملموع )12/329(, والبيان )3/329انظر املهذب ) (1)
 (.4/226(, وأسىن املطالب )9/444والنجم الوهاج ) (,17/135)

 ويف )ب(: )تبليغهم( بدل )يبّلغهم(. (2)

 .58سورة األنفال: (3)

(, 9/445(, والنجم الوهاج )4/197والصحيح من املذهب. هو القول األول. انظر األم ) (4)
 (.8/109(, وهناية احملتاج )9/308(, وحتفة احملتاج )4/226وأسىن املطالب )

 /ب/ب(.451)( 5)

 .4سورة التوبة:  (6)

(, والنجم الوهاج 10/338والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر الروضة ) (7)
 (.8/109(, وهناية احملتاج )6/90(, ومغين احملتاج )9/308(, وحتفة احملتاج )9/445)

 .10سورة املمتحنة:  (8)

 .ويف )ج(: )وأنّه( بدل )وألنّه( (9)
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فإن ز رّدها إليهم أيضا. قوله: ". ولو جاءت كافرة وأسلمت عندان ال جيو (1)معرفتها
أي إذا صرّح بشرط رّد النساء  "/ب[364]شرط فسد الشرط, وكذا العقد يف األصح

. فإن مل يفسد ففي الغرم (3)املنصوص (2)و فاسد, ويفسد به العقد على الصحيحفه
 .(4)اخلالف اآليت ابلرتتيب

أي مسلمة أو   وإن ُشرط ردُّ من جاء أو مل يذكر ردًّا, فجاءت امرأة"قوله: " 
"؛ ألّن البضع زوجها يف األظهر (5) مل جيب دفع مهر ]إىل[كافرة وأسلمت عندان, "

يشمله األمان كما ال يشمل األمان زوجته. والثاين: جيب إذا كان  ليس مبال حىت
 (7). فإذا تعّذر ردُّه رد  (6)متموال؛ ألّن اهلدنة تقتضي الكّف عن أمواهلم والبضع كاملال

. ولو كان أعطاها (9)من صداقها على الصحيح (8)بدَله. وعلى هذا فاملغروم ما سّلمه

                                                           

(, ومغين 9/308(, وحتفة احملتاج )2/224(, وفتح الوهاب )9/445انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.6/90احملتاج )

 .الفاسدة ابلشروط يفسد ال وهو, النكاح من آبكد ليست ألهنا, ال: وهو األصح. وقيل (2)
(, ومغين 9/308(, وحتفة احملتاج )2/224(, وفتح الوهاب )9/446انظر النجم الوهاج )

 (.6/90تاج )احمل

 (.4/197انظر األم ) (3)

 .ويف )ب(: )ابلرتغيب( بدل )ابلرتتيب( (4)

 سقط حرف )إ( من )أ( ومن )ب(. واملثبت من )ج(. (5)

(, وحتفة 2/225(, وفتح الوهاب )9/446انظر النجم الوهاج ) .واألظهر هو القول األول (6)
 (.8/109(, وهناية احملتاج )6/91(, ومغين احملتاج )9/308احملتاج )

 ويف )ج(: )ورد( بدل )رّد(. (7)

 .ويف )ج(: )سّلمه( بدل )لزمه( (8)

 (،11/567) والعزيز (،7/523) وقيل: من بيت املال. انظر التهذيب .وهو الصحيح (9)
 (.8/109) احملتاج وهناية (،9/447) الوهاج والنجم (،10/340) والروضة
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الزايدة. ولو مل يدفع إليها شيئا فال شيء له. نعم, لو شرط أكثر من املسّمى مل يستحق 
رّد النساء فال غرم يف األظهر. ولو ذكر املصنف هذه علم منها حكم الصورتني الّلتني 
ذكرمها من ابب أوىل. ولو شرط عدم الرّد فال غرم قطعا. وحمّل اخلالف عند طلب 

له شيء  طلب بعد انقضائها مل يدفعالزوج أو وكيله. وحمّله أيضا مع بقاء العّدة. فلو 
. فلو طلبها غريه من (3)عن نّص األم (2)وحكاه البلقيين حبثا. (1)قطعا. ذكره الرافعي

احملارم وغريهم مل جيب الدفع قطعا. وحمّله أيضا ما إذا جاءت بلد اإلمام أو انئبه. فلو 
هر وال اإلمام, نّص جاءت بلدا ليسا فيها فعلى أهل البلد منعها ِحسبًة وال يغرمون امل

. فإن كانت أمة (6)قاله البلقيين .(5)املعتمد خالفا ملا ذكره الرافعي وهو .(4)عليه يف األم
زوجها عبدا ومل يفسخ ابلعتق, فال بّد من طلب الزوج واملالك اّلذي أعطى  (7)وكان

  .(9). ويف غرم املهر والقيمة القوالن يف احلرّة(8)املهر. نّص عليه

                                                           

 .(11/567انظر فتح العزيز ) (1)

 .(3/369انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)

 .(4/206انظر األم ) (3)

 .(4/202انظر األم ) (4)

قال الرافعي: "إن قال عند املهادنة: من جاءين منكم مسلما رددته إليكم مل يلزمه شيء. وإن  (5)
 .(11/568قال: من جاء من املسلمني أو من جاءان وجب". انظر فتح العزيز )

 .(3/370انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)

 .ويف )ب(: )كان( بدل )وكان( (7)

 .(4/206انظر األم ) (8)

 .(10/340(, والروضة )11/569انظر فتح العزيز ) (9)



 باب الهدنة    المشرع الروي شرح منهاج النووي                              
 

 

 
415 

أي وإن مل حيكم إبسالمهما إذا أظهراه  "وال يُ َرّد صيٌب وجمنونٌ قوله: "
. وال جيوز الصلح بشرط رّدمها, وال غرم يف ترك رّدمها كما يف غري ذوات (1)لضعفهما

ابجلزية, األزواج. فإن وصفا اإلسالم بعد البلوغ واإلفاقة فذاك. وإن وصفا كفرًا يقّر أهله 
أقرّا أو ُرّدا إىل املأمن, وإاّل رّدا إىل املأمن إن مل يسلما. وظاهر عبارته أنّه ال خالف يف 
عدم رّد الصيب واجملنون لعطفه اخلالف فيما بعد بكذا. وليس كذلك؛ ألّن القاضي 

 أّن الصيب إذا جاء أبوه يف طلبه يرّد عليه؛ ألّن الصيب ال (3)نقل عن القفال (2)احلسني
 يصري مسلما بدخوله دار اإلسالم.

يف رّد العبد وجهان  عبد وحّر ال عشرية له على املذهب" (4)/وكذا قوله: "
؛ ألنّه جاء مسلما مراغما هلم. والظاهر أهّنم (5)أصّحهما أنّه ال يُرّد وهو املنصوص

خلوف الفاحشة. . واملنع يف النساء (6)يسرتقونه ويهينونه وال عشرية له حتميه. والثاين: يردّ 
وعلى األول إن فارقهم مث أسلم وهاجر عتق. وإن أسلم مث فارقهم وهاجر قبل أن 

 السيد, ويؤمر إبزالة إىل (7)يهادهنم فكذلك. وإن فعله بعد اهلدنة مل يعتق لكن ال يردّ 
. وقال يف إسالم األمة: أطلق مجاعة احلكم (1)عن املاوردي (8)حكاه الرافعي امللك عنه.

                                                           

 والنجم (،10/345) والروضة (،11/572) وفتح العزيز (،14/361الكبري ) انظر احلاوي (1)
 .(9/310) احملتاج وحتفة (،9/447) الوهاج

 (.17/117انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (2)
 انظر النقل عنه يف املصدر السابق. (3)
 /ج/أ(.216) (4)
 (.4/268انظر األم ) (5)

(, والنجم الوهاج 10/345(, والروضة )11/573واألصح أنّه ال يرّد. انظر فتح العزيز ) (6)
(9/447). 

 .ويف )ج(: )يرد( بدل )ال يرد( (7)

 .(11/573انظر فتح العزيز ) (8)
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انتهى. وال يبعد أن يقال به  (2) وجيوز أن يؤخذ به, وإن أسلمت, مث فارقتهم. ابلعتق.
يف العبد. وأّما احلّر اّلذي ال عشرية له وغلب على الظن أنّه يَُذّل ويُهان ففي رّده 

طرد الوجهني يف رّد العبد. والثاين: يرّد قطعا؛ ألّن اجلزية يف اجلملة  (3)طريقان أصّحهما
ال يبعد أن يقال على اإلمام أن يشرتط عليهم "ن قلنا يرّد, قال اإلمام: مظنة القدرة. فإ

 . (4)"أن ال يُهينوا املسلم املردود. وإن أهانوه كانوا انقضني للعهد
مبنع  (5)وتعبري املصنف ابملذهب يف املسألتني يعضده أّن احملاملي قطع يف التجريد

فرد اإلمام يقتضي ت (6)رّد العبد. "وحكى القولني يف رّد قيمته للحيلولة. وكالم ابن الرفعة
. وقال: هذا كّله إذا شرط هلم الرّد, وإاّل فال جيوز (7)حبكاية الوجهني فيه". قاله الزركشي

ه ويُ َرّد من له عشرية طلبتقوله: "  طلبهم له. (8)بال خالف فيهما, بل اعترب اإلمام
وألّن الظاهر  .(2)سهيل بن عمرو (1)على أبيه  (9) أاب جندل رّد النيب كما   "إليها

                                                           

 .(14/365انظر احلاوي الكبري ) (1)

 .(11/570انظر فتح العزيز ) (2)

(, والنجم الوهاج 10/345(, والروضة )11/573واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
(9/447). 

 .(18/95انظر هناية املطلب ) (4)

 .(490انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب اهلدنة, حتقيق أمحد العبيد )ص (5)

 .(17/114انظر كفاية النبيه ) (6)

 انظر املصدر السابق. (7)
 .(18/95انظر هناية املطلب ) (8)

 أبوه فحبسه, مبكة قدميا أسلم. مشس عبد بن عمرو بن سهيل بن جندل أبو العاص امسه (9)
 يزل فلم, ابلعيص بصري أيب إىل فخرج, احلديبية بعد أفلت مث. اهلجرة ومنعه احلديد يف وأوثقه

 هللا رسول على املدينة املسلمني من معه كان  ومن جندل أبو فقدم. بصري أبو مات حىت معه
 .هللا رسول قبض حىت معه يغزو يزل فلم , من إليها خرج من أول يف الشام إىل فخرج 
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غري عشريته مل يرد إاّل أن يقدر  (4)أي وإن طلبه ال إىل غريها" . قوله: "(3)أهّنم حيمونه
, /(6)بصري  أاب . وعلى هذا محُِل رّد النيب (5)املطلوب على قهر الطالب واهلرب منه

بصري على  إّّنا رّد أاب أبّن النيب  (9). ومنعه اإلمام البلقيين(8)تبعا للبغوي (7)قاله الرافعي
. وقيل: عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي, حليف بين زهرة. والطالب عمرو (10)فإنّه قومه.

                                                           

 هـــ18 سنة عمواس طاعون يف ابلشام مات حىت هللا سبيل يف وجياهد يغزو يزل فلم. املسلمني
(, 284/ 7) الكربى الطبقات انظر. عقبا جندل أبو يدع ومل. اخلطاب بن عمر خالفة يف

 .(296/ 25) عساكر البن دمشق واتريخ(, 452/ 3) حبان البن والثقات

الشروط, برقم  وكتابة احلرب أهل مع واملصاحلة اجلهاد يف الشروط انظر البخاري, ابب( 1)
(2731.) 

 خطيب وكان املدينة، مث مكة سكن يزيد، أبو يكىن مشس، عبد بن عمرو بن سهيل هو (2)
 قتل ذلك. يف للنيب  ومراجعته وكالمه ابحلديبية الصلح أمر توىل الذي وهو قريش،

 )ص خياط البن الطبقات: انظر .عمواس طاعون يف مات بل: وقيل هـ، 11 سنة ابلريموك
 (.3/212) حجر البن واإلصابة (،672-2/669) الرب عبد البن واالستيعاب (،26

(, وحتفة 9/448(, والنجم الوهاج )17/117(, وكفاية النبيه )12/323انظر البيان ) (3)
 .(9/311احملتاج )

 ويف )ب(: )طلبته( بدل )طلبه(. (4)
(, وحتفة 9/448(, والنجم الوهاج )17/117(, وكفاية النبيه )12/323انظر البيان ) (5)

 .(9/311احملتاج )

 /ب/أ(.451)( 6)

 .(11/573انظر فتح العزيز ) (7)

 .(7/522انظر التهذيب ) (8)

 .(3/371انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)

 .. وقد مرت ترمجتهعتبة بن أسيد الثقفيالصحيح أي أبو بصري امسه  (10)
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كتبا   (2)أزهر بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة, و (1)األخنس بن شريق الثقفيله 
من بين سعد, وهو املقتول.  (3)بن جابرجحش بطلبه مع رجلني, أحدمها  إىل النيب 

ألضربّن , مث هزّه, وقال: (5) ذي احلليفة: وإّّنا قتله؛ ألنّه سّل سيفه ب(4)ابن عقبةقال 
اخليانة, فأقدم  بصري  . فاستشعر منه أبوبسيفي هذا يف األوس واخلزرج يوما إىل الليل

                                                           

 اشتهر ابألخنس؛ ألجل أنّه َلّما أشار .ثعلبة أاب يكىن الثقفي عمرو ْبن شريق امسه: َأيب ْبن (1)
 عمر خالفة أول يف وتويف فرجعوا. منه فقبلوا بدر، وقعة يف مكة ِإىَل  ابلرجوع زهرة بين َعَلى

 (.1/192, واإلصابة يف متييز الصحابة )(166/ 1) الغابة اخلطاب. انظر أسد ْبن

 وكان مكة. فتح يوم عوف عبد بن أزهر وأسلم احلارث. بن عبد بن عوف عبد بن هو أزهر (2)
 فجدد اخلالفة. ويل حني عثمان بعثه مث احلرم، أنصاب فيجدد يبعثه, اخلطاب بن عمر

, ومعرفة الصحابة أليب نعيم (276 /1) الكربى البن سعد الطبقات . انظراحلرم أنصاب
 (.1/192(, وأسد الغابة )1/74(, واالستيعاب )1/343)

انظر هناية األرب قصة. هذه الومل أقف على من أفرد له ترمجته. ولكن البعض ذكره أثناء  (3)
(17/245). 

من  العوام. بن الزبري موىل عياش, أيب بن عقبة بن موسى هو أحد رواة هذا احلديث أبو حممد (4)
, ومشاهري (405-404/ 5) حبان البن انظر الثقات هـــــ.141 سنة مات صغار التابعني.

 (.2/263(, ورجال صحيح مسلم )131علماء األمصار )ص

 من وهو املدينة، أهل ميقات ومنها سبعة، أو أميال ستة املدينة وبني بينها قرية: احلَُليـَْفةذو  (5)
(, 296-295/ 2) البلدان معجم انظر. عقيل من خفاجة بين وبني بينهم جشم مياه

 .(4/62) الوفاء ووفاء(, 1/420) االطالع ومراصد
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ۀ   ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ چ . قال تعاىل:(1)على قتله

 . (2)چۀ
الرجوع, وال يلزُمه . وال جُيََب على ومعىن الرّد أن خُيلِّي بينه وبني طالبهقوله: "

  .: وإّّنا معىن رددانه إليكم مل مينعه كما مينع غريه. قال الشافعي (4) "(3) الرجوع
, ويف رواية: (6)احلق بقومكقال أليب بصري:  : ثبت أّن النيب (5)وقال البلقيين

وله قتل  قوله: ". . فيقوله اإلمام. وكأنّه مل يثبت عند الشافعي (7)انطلق إىل قومك
؛ ألّن اإلمام إّّنا التزم ابهلدنة أن ميتنع منهم, ال التصريح" ؛به (8)الطالب, ولنا التعريض

فلم يشرتط على نفسه, ومينع اّلذين يعادوهنم, وهم املسلمون يومئذ. فأّما من أسلم بعد, 

                                                           

(, وجامع األصول 4/172انظر دالئل النبوة للبيهقي, ابب ما جاء يف حديث أيب بصري ) (1)
وصححه األلباين. انظر اإلرواء  (, عن موسى بن عقبة, عن الزهري.2/250البن األثري )

(1/58). 

 .58سورة األنفال: (2)
 سقط من )ج( قوله )وال يلزمه الرجوع(. (3)
 احملتاج وحتفة (،10/345) والروضة (،11/573) العزيزوفتح  (،12/323) انظر البيان (4)

(9/311.) 
 مل أقف عليه. (5)

, ابب الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة البخاري يف صحيحه اخرجه (6)
إلمام من جاء الكربى, ابب اهلدنة على أن يرد ا البيهقي يف السنن, و (2731الشروط, رقم )

من حديث  من حديث املسور بن خمرمة ومروان رضي هللا عنهما (18831بلده, برقم )
 مروان واملسور بن خمرمة رضي هللا عنهما. واللفظ للبيهقي.

 (.4/2132, ومعرفة الصحابة أليب نعيم )(2/323انظر سرية ابن هشام ) (7)

 (.531. انظر )ص/ ويف منهاج الطالبني: )التعريض له به( بدل )التعريض به( (8)
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تبعا  (3)قاله الرافعي (2). كذا(1)وال تناوله شرط اإلمام؛ ألنّه مل يكن يف قبضته يومئذ
بصري كاان مسلَمني قبل  وأاب أاب جندلأبّن  (6). ورّده اإلمام البلقيين(5)والغزايل (4)لإلمام

اهلدنة. وعلى تسليم أهّنما أسلما بعدها, فشرط اإلمام ال خيتص ابملسلمني احلاضرين, 
بل يعّم احلاضرين والغائبني, وَمن ولد ومن أسلم بعُد؛ ألّن العقود والعهود هذا شأهنا. 

مام كما له حمّله يف غري حضرة اإل (7) قال: وما أطلقوه من قتل الطالب والتعريض ]به[
 .جرى أليب بصري 

والظاهر " (10)قول احملرر (9)/(8)تنبيه: جزم املصنف ابملسألتني. وقال يف الدقائق
فيه إشارة إىل احتمال فيه. ومل يرد إثبات خالف فيه. قال يف  "أّن له قتل الطالب

                                                           

(, ومغين 9/311(, وحتفة احملتاج )9/449(, والنجم الوهاج )346/ 10انظر الروضة ) (1)
 (.6/93احملتاج )

 .سقطت كلمة )كذا( من )ج( (2)

 .(11/574انظر فتح العزيز ) (3)

 .(18/96انظر هناية املطلب ) (4)

 (.216 )ص األوالد أمهات عتق كتاب  هناية إىل السري كتاب  أول من انظر البسيط, (5)

 (.9/311انظر حتفة احملتاج ) (6)

 . واملثبت من )ب( و )ج(.سقط من )أ(  كلمة )به( (7)

 (.75انظر دقائق املنهاج للنووي )ص (8)
 /ج/ب(.216) (9)
 (.460انظر احملرر )ص (10)
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وجها. وقد أكثر املنهاج ِمن  (1)واالحتمال املذكور لإلمام. وقد أقامه الرافعي"التحرير: 
 . (3)". وعرّب فيها ابألصحّ (2)عدِّ احتماالِت اإلمام وجوها

ا مّنا لزمهم الوفاءُ  قوله: " أي سواء كان  "ولو َشَرَط أن يَ ُرّدوا َمن جاءهم مرتدًّ
أي العهد قطعا ملخالفتهم  فإن أبوا فقد نقضوا". "(4)رجال أو امرأة, رقيقا أو حرّا

 .(5)الشرط
 

من جاءهم مرتّدا مّنا؛ ألّن النيب  (7)أي جواُز شرِط أن ال يَ ُرّدوا" (6)"واألظهر
 جيوز. وال بّد من اسرتداده إلقامة  (1). والثاين: ال(8)شرط ذلك يف مهادنة قريش

 املرتّدين عليه. 

                                                           

 (.11/574انظر فتح العزيز ) (1)
 احتماالت من حيصى ال ما وأصلها، الروضة ويف وأصله، املنهاج يف أقاما وقد: "األذرعي قال (2)

 نصاً، الصالح البن موافقة واملختار به، جزما به تفرد له فقه من كم  بل وجوهاً، اإلمام
 احتماالت يف أقول وكذلك: قال مث الوجوه، أصحاب من اإلمام أن: اقتضاءاً  والغزايل

 أ(./166 ل/6) احملتاج قوت انظر ".والغزايل والتهذيب املهذب صاحب
 (.3/371انظر حترير الفتاوى ) (3)
 وهناية (،9/449) الوهاج والنجم (،10/346) والروضة (،11/575) انظر فتح العزيز (4)

 (.8/110) احملتاج

 (.10/347) والروضة (،14/367) الكبري انظر احلاوي (5)

(, ومغين احملتاج 9/311(, وحتفة احملتاج )9/450وهو األظهر. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.8/110(, وهناية احملتاج )6/93)

 سقطت كلمة )أي( من )ج(. (7)

الشروط, برقم  وكتابة احلرب أهل مع واملصاحلة اجلهاد يف الشروط انظر البخاري, ابب (8)
(2731.) 
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دون النساء؛  /أ[365]: الصحيح عندي أنّه يصّح يف الرجال (2)وقال املاوردي
ألّن األبضاع حيتاط هلا. ورمبا حاول محل القولني على الصنفني. واستثناهن أيضا 

العبيد. فقال: ال بّد من رّدهم على  (5). واستثىن اإلمام البلقيين(4)والغزايل (3)اإلمام
قيمتهم تفريعا على أنّه ال جيب عليهم تسليمهم  (6)مالكهم. وذكر املاوردي أهّنم يغرمون

وال التمكني منهم. قال: واملعتمد ما ذكرانه. قال: واخلالف ضعيف. فكان ينبغي أن 
 .(7)يعربِّ ابملشهور. وهللا سبحانه أعلم

                                                           

 سقط من )أ( حرف )ال(. واملثبت من )ب( و )ج(. (1)

 النساء، من ارتد من ترك يف تبطل أهنا: القولني هذين إطالق من عندي والصحيح: "ولفظه (2)
 .(14/367) الكبري . انظر احلاوي"الرجال من ارتد من ترك يف تبطل وال

 (.17/97انظر هناية املطلب ) (3)

 (.216 )ص األوالد, أمهات عتق كتاب  هناية إىل السري كتاب  أول من انظر البسيط, (4)

 (.3/372انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 )يغرموهنن( بدل )يغرمون(.ويف )ب(:  (6)

 سقط من )ب( و )ج( قوله )وهللا سبحانه أعلم(.  (7)
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 (1) الذابئح كتاب الصيد و
 چ ۅٴۇ  ۋ  ۋچ  :(2)األصل يف الصيد قوله تعاىل

وقوله  ,(3)
من الطيبات.  (5) املذّكيو  (4)چڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ تعاىل:

 . (6)وأحاديُث من السنة
, وإّلا فَِبعقٍر ُمزِهٍق ذكاة احليوان املأكول بذحبه يف حلق أو لَبٍَّة إن ُقِدر عليه"

إذا كان مقدورا عليه ال حتّل إاّل  " يعين أّن احليوان املأكول اّلذي ال حتّل ميتتهحيث كان
ٿ      چ إىل قوله  چٱ  ٻ  ٻچ بذحبه يف احللق أو الّلبة؛ لقوله تعاىل:

                                                           

 يذحبه ذحبه: يقال الشاة، ذحبت مصدر: والذبح يذبح، ما اسم وهي: ذبيحة مجع الذابئح (1)
 احللق. من الذبح موضع وهو النصيل عند ابطن من احللقوم قطع وهو مذبوح، فهو ذحباً،
 (،173)ص  املعرب ترتيب يف واملغرب (،2/436) العرب لسان انظر .األوداج قطع: وقيل
 (.104)ص الطلبة وطلبة

 تسمية املصيد؛ على الصيد أُطلق مث صائد، فهو صيداً، يصيد صاد مصدر الصيد يف اللغة (2)
 اللغة انظر هتذيب. له مالك ال حالال ممتنعا كان  ما: االصطالح ويف ابملصدر، للمفعول

 للبعلي واملطلع (.3/262) العرب ولسان (،8/303) العروس واتج (،12/155)
 (.467)ص

 .3سورة املائدة:  (3)

 .4سورة املائدة:  (4)

: اللغة أهل عند معنامها: والتذكية الذكاة: "النووي اسم مفعول من ذّكى يذّكي. قال املذكى (5)
 ألفاظ انظر حترير". لألكل املبيح التام الذبح ذحبها: فمعناه الشاة، ذكى: قيل فإذا التتميم.

 (.163 )ص التنبيه

(, 2054برقم )األحاديث كثرية فعلى سبيل املثال, انظر البخاري, ابب تفسري املشبهات,  (6)
( كالمها من حديث عدي 1929ومسلم يف صحيحه, ابب الصيد ابلكالب املعلمة, برقم )

 بن حامت.
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(1) چٿ  ٿ
. وغري املقدور عليه كالصيد والبعري الناّد والشاة الشاردة  

. وأورد على حصره اجلنني اّلذي (3) (2)مجيع أجزائه مذبح. وأّما غري املأكول فذحبه كموته
(4)يف بطن أّمه ميتا, فإنّه مل يوجد

يذبح وال ُعقِّّر وهو حالل. وقد جياب أبّن الكالم يف   
بفتح  -(7) اللَّّبةأعلى العنق, و  (6). واحللق(5)الذّكاة استقالال واحلّل يف اجلنني ابلتبعية

: األول الذابح (8)أسفله. وللذبح والعقر أربعة أركان -الالم, وتشديد الباء املوحّدة 
أي يكون مسلما أو   "شرط ذابح وصائد حلا مناكحتهو والعاقر. وأشار إليه بقوله "

ۋ  ۅ  ۅ   چ . وقوله(9)چٿ    ٿ  ٿچ كتابيا؛ لقوله تعاىل:

كاإلبل. وال حتّل . وال فرق بني ما يستحّلونه وبني غريه  الذابئح. واملراد (10)چۉ

                                                           

 .3سورة املائدة:  (1)

 ويف )ج(: )كميتته( بدل )كموته(. (2)

(, 4/127(, وحبر املذهب )18/130(, وهناية املطلب )15/26انظر احلاوي الكبري ) (3)
 (.12/9ز )(, وفتح العزي8/14والتهذيب )

 ويف )ب(: )يذبح( بدل )مل يذبح(. (4)

 (.6/95(, ومغين احملتاج )9/313(, وحتفة احملتاج )1/538انظر أسىن املطالب ) (5)

 (،4/37) اللغة انظر هتذيب. العنق أعلى وهو املريء، يف والشراب الطعام مساغ احللق هو (6)
 (.10/58) العرب ولسان

 يف والنحر احللق، يف الّذبح أن: والصواب: "الزبيدي قال العنق، أسفل وهو املنحر،: اللبة (7)
 العرب ولسان (،6/367) العروس واتج (،4/223) األثري البن انظر النهاية". اللبة

(1/734.) 

 (.5/152(, والغرر البهية )10/237(, والروضة )12/3انظر فتح العزيز ) (8)

 .3سورة املائدة:  (9)

 .5سورة املائدة:  (10)
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. وكان األوىل أن يقول: مناكحتنا له. ويرّد عليه (1)ذبيحة اجملوسي والوثين واملرتد وغريهم
 يف حرم مكة للصيد, فإنّه ميتة على اجلديد.  (2)/صيد احلرم وذحبه للصيد, وذبح احلالل

يعين أهّنا ال تنكح, وحتل ذبيحتها؛ ألّن لكّل  "وحتلا ذكاة أمة كتابيةقوله: "
واحد من الرق والكفر أثرا يف املنع من النكاح. فإذا انضّم أحدمها إىل اآلخر يقوى 

. وال ُتكرَه ذكاة املرأة البالغة العاقلة. ويف كراهة ذحبها (3)املانع. وال أثر للرق يف الذبيحة
(5). كذا(4)األضحية وجهان يف احلاوي

 (8). ويف الروضة(7)( 6)األذرعيحكايتهما أطلق   
 . (9)يف األضحية. ويف كراهة توكيل احلائض وجهان األصّح ال يكره

أي بال  يف ذبح أو اصطياد حرم" (10)ولو شارك جموسي مسلما قوله: "
تغليبا للتحرمي. ومراده االصطياد اّلذي به التذكية. وكذا احلكم  (1)خالف كما قاله اإلمام

                                                           

 (.5/152(, والغرر البهية )10/237(, والروضة )12/3انظر فتح العزيز ) (1)

 /ب/ب(.451)( 2)

 (.6/96(, ومغين احملتاج )9/314(, وحتفة احملتاج )9/454انظر النجم الوهاج )( 3)

 (.15/92انظر احلاوي الكبري ) (4)

 ويف )ب(: )وكذا( بدل )كذا(. (5)

 العباس أبو الدين شهاب األذرعي العزيز عبد ب الواحد عبد بن أمحد بن محدان بن أمحدهو  (6)
 أيب للشيخ أجاز. للماوردي احلاوي واختصر شرحني املنهاج وشرح. حلب فقيه الشافعي

, (310 -1/309) التقييد ذيل انظر. هــــ783 سنة مات. املراغي بكر ايب بن الفتح
 .(1/145الكامنة )(, والدرر 3/141وطبقات الشافعية البن قاضي شهبة )

 (.1/527انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 7)

 (.3/237انظر الروضة )( 8)

(, والروضة 12/77(, وفتح العزيز )2/263وهو األصح. وقيل: يكره. انظر األم ) (9)
 (.9/456(, والنجم الوهاج )8/142(, وكفاية النبيه )3/200)

 لما(.ويف )ج(: )مسلم جموسيا( بدل )جموسي مس (10)
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. فلو قال "ولو شارك من ال حتّل ذكاتُه من (2)احلكم يف مشاركة الوثين واملرتّد وغريمها
 . (3)حتّل ذكاتُه" كان أمشل

كذا إذا أرسل أحدمها كلبا واآلخر سهما.   "ولو أرسال كلبني أو سهمني قوله: "
اه إىل حركِة مذبوٍح حلا"قوله: "  يقدح  (4)/أي وال فإن سبق آلة املسلم فقتل أو أْنه

. وكالم (5)فيه ما وجد من اجملوسي كما لو ذبح مسلٌم شاًة, مث قّدها اجملوسي نصفني
جرحه, أنّه إذا قتله  الكتاب يقتضي أنّه لو سبق كلب اجملوسي, فأمسك ومل يقتل وال 

كلب املسلم حيّل, وليس كذلك, بل هو حرام؛ ألنّه صار مقدورا عليه إبمساك كلب 
أو "أي أبن سبق آلة اجملوسي  ولو انعكس". قوله: "(7). قاله اإلمام البلقيين(6)اجملوسي

                                                           

 (.18/114انظر هناية املطلب ) (1)

 (.4/541(, والبيان )82(, والتنبيه يف الفقه الشافعي )ص14/84انظر احلاوي الكبري ) (2)

 وهناية (،4/266) احملتاج ومغين (،9/315) احملتاج وحتفة (،9/454) الوهاج انظر النجم (3)
 (.8/112) احملتاج

 /ج/أ(.217) (4)
 والروضة (،12/5) وفتح العزيز (،8/18) والتهذيب (،18/114) املطلب انظر هناية (5)

(3/237.) 
(, والروضة 12/5(, وفتح العزيز )4/115(, وحبر املذهب )15/14انظر احلاوي الكبري ) (6)

 (.8/176(, وكفاية النبيه )3/237)

 (.4/254انظر التدريب للبلقيين ) (7)
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(1) ]أو[ جرحاه معا أو جهل
" أي إذا هلك الصيد أحدمها َحُرم (2) يَُذفِافمرتبا ومل   

 . (3)هبما تغليبا للتحرمي
, مسلما كان أو كتابيا  (4)أي على املنصوص "وحيلا ذبح صيٍب مميَّزوقوله: " 
وكذا غري مميَّز وجمنون وسكران يف ؛ لصحة قصده, وفيه وجه. "(5)كما قاله اإلمام

كما لو قطع حلقوم شاة, وهو حيسبه شيئا آخر لّينا. وألّن هلم قصٌد أو إرادة   (6)"األظهر
يف اجلملة. قال اإلمام البلقيين: إثبات القولني يف الثالثة طريقة ضعيفة. والصحيح القطع 

إن كان للمجنون أدىن متييز أو للسكران قصد حّل قطعا, لكن ". وقال البغوي: (7)ابحللّ 
. فلو قال املصنف "وتكره كاألعمى" لكان أخصر (9). نّص عليه(8)"ذكاهتماتكره 

 وأحسن. 

                                                           

 ( و )ج(.سقط حرف )أو( من )أ( واملثبت من )ب (1)

انظر . أكثر واألول ابلدال،: ويقال القتل. وتتميم التجهيز،: ذفف يذفف تذفيفا ابلذال (2)
 (.9/110) العرب ولسان (،312 )ص التنبيه ألفاظ وحترير (،2/162) النهاية

 (.9/455(, والنجم الوهاج )3/237(, والروضة )12/5انظر فتح العزيز ) (3)

 (.2/240انظر األم ) (4)

 (.18/179انظر هناية املطلب ) (5)

(, وفتح 7/102(, والوسيط )18/179وهو األظهر. وقيل: ال حيل. انظر هناية املطلب ) (6)
 (.3/238(, والروضة )12/6العزيز )

 (.3/376انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 (.8/6انظر التهذيب ) (8)

 حرام. انظر األم إهنا أقول وال جنونه حال يف املغلوب واجملنون السكران ذبيحة ونصه: "وأكره (9)
(2 /264). 
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وحيرم صيده برمٍي " ,(1)؛ ألنّه قد خيطئ املذبح"وُتكَره ذكاة أعمى قوله: "
أي الصيد اّلذي حتصل به الذكاة؛ ألنّه ليس له قصد صحيح.  (2)"يف األصحا  وكلبٍ 

أّن اخلالف خمصوص مبا إذا أخربه بصرٌي ابلصيد,  (3)والثاين: يعيد احلّل كذحبه. واألشبه
أّن الوجهني يف  (5)السهم أو الكلب, وإاّل مل حيّل قطعا. ويف الروضة وأصلها (4)فأرسل

ن. ومقتضاه استواء الرتجيح, لكن صّحح يف األعمى جيراين يف اصطياد الصيب واجملنو 
 .(7)يف األم: وال أبس بصيد الصيب حلَّ اصطيادِّمها. وقال الشافعي  (6)شرح املهّذب

 . (8)حكاه اإلمام البلقيين
الركن الثاين الذبح. وسبق أّن املأكول اّلذي ال حتّل ميتته ال بّد فيه من الذبح أو 

يف  (9)أي ابإلمجاع "وحتلا ميتُة السمِك واجلراد بقوله: " العقر. وأشار إىل ما حتّل ميتته
اجلملة, سواء مات يف املاء أو خارجه. وال حيتاج إىل ذحبه. ولو وجدت مسكة يف جوف 

                                                           

 (.4/190(, وحبر املذهب )1/458(, واملهذب )15/93انظر احلاوي الكبري ) (1)

(, وحتفة احملتاج 1/553(, وأسىن املطالب )9/456وهو األصح. انظر النجم الوهاج ) (2)
(9/316.) 

 (.3/238(, والروضة )12/7انظر فتح العزيز ) (3)

 ويف )ج(: )فأرسلم( بدل )فأرسل(. (4)

 (.3/238(, والروضة )12/7انظر فتح العزيز ) (5)

 (.9/74انظر اجملموع ) (6)

 (.2/251ونصه: "وصيد الصيب أسهل من ذبيحته, فال أبس بصيده". انظر األم ) (7)

 (.3/377انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)

 (،5/36) للكاساين الصنائع (, وبدائع9/96) اجملموع انظرأي إبمجاع أهل املذهب.  (9)
 (.15/59) الكبري واحلاوي (،285-5/284) الرب عبد البن واالستذكار
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. قال اإلمام (1)مسكة فهي حالل إاّل أن يتقّطع أو يتغرّي لوهنا فال حيّل على األصحّ 
: وجيري اخلالف فيما إذا وجدت متقطعة يف بطن حيوان آخر. فإن كان غري (2)البلقيين

قال أصحابنا:  :(4)يف احلّج عن الروايين (3)مأكول قطع بتحرميها. قال: ويف زايدة الروضة
إذا قتل اْلُمحرِّم اجلراد ففي حترميه على غريه القوالن يف ذبح احملرم الصيد. وقضيته أّن 

أنّه ال حيرم على غريه كما  (6)لو قتل جرادة يف احلرم حرمت أيضا. واملعتمد (5)احلالل
 يف ذبح اجملوسي السمكة.  (7)جزم به املصنف
أي ال حيرمها صيده حلّل ميتتهما. واملراد من ال  "جموسي (8)ولو صادمهاقوله: "

. وُيكرَه ذبح (9)القتل؛ ألنّه ال اعتبار لفعلهمحيّل ذحبه وال صيده واجملوسي مثال. واملراد 
(10) السمك إاّل أن يكون )كبريا(

 .  (1)يطول بقاؤه. فيستحب على األصّح إراحة له  

                                                           

(, وكفاية النبيه 3/239(, والروضة )12/8وهو األصح. وقيل: حيل أكلها. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.1/235(, ومغين احملتاج )9/540(, والنجم الوهاج )8/248)

 (.5/23(, والغرر البهية )3/378انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)

 (.3/155انظر الروضة ) (3)

 (.3/72انظر حبر املذهب ) (4)

 ويف )ج(: )اخلالف( بدل )احلالل(. (5)

(, والنجم الوهاج 12/5(, وفتح العزيز )8/34وهو املعتمد يف الفتوى. انظر التهذيب ) (6)
(9/458.) 

 (.3/237ضة )انظر الرو  (7)

 ويف )ج(: )صادها( بدل )صادمها(. (8)

(, وهناية 6/99(, ومغين احملتاج )9/317(, وحتفة احملتاج )9/458انظر النجم الوهاج ) (9)
 (.8/113احملتاج )

 ويف )أ(: )كبري(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. (10)
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"قوله: "  وكذا الدود املتولاد من الطعام كخلٍا وفاكهٍة إذا ُأكل معه يف األصحا
أي حيل أكله رفعا ملشقة التمييز, وال حيّل منفردا. والثاين: حيّل مطلقا. والثالث: حيرم 

 . (2)مطلقا
 
 

حّل أكله معه أبن ال ينقله من موضع إىل موضع آخر.  (3)وقّيد اإلمام البلقيين
أنّه  (5)والدقائق (4)ومقتضى عبارة املنهاج"فإن فعل فكاملنفرد, فيحرم يف األصّح. قال: 

حيرم أكله حيا مع الطعام, وليس كذلك, بل حيّل أكله مع الطعام, حًيا كان أو مّيتا. 
 . "وال جيئ فيه اخلالف يف ابتالع السمكة حّية

أي ملا فيه من التعذيب. وعبارة  "وّل يُقَطع بعُض ََسََكٍة حية قوله: "
"ال شّك أّن ذلك غري  :ويف النهاية ,(7)وعبارة الروضة "ُيكَره" ,"ال ينبغي" (6)الشرحني

 . (8)سائغ

                                                           

(, وغاية البيان 9/72واجملموع )(, 12/9واألصح كما ذكر. وقيل: يقتل. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/99(, ومغين احملتاج )317)ص

(, ومغين 9/317(, وحتفة احملتاج )1/161(, وفتح العزيز )1/321انظر احلاوي الكبري ) (2)
 (.8/114(, وهناية احملتاج )6/99احملتاج )

 (.1/10(, وأسىن املطالب )3/378انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 (.14انظر منهاج الطالبني )ص (4)

 (.75انظر دقائق املنهاج )ص (5)

 (.12/9انظر فتح العزيز ) (6)

 (.3/240انظر الروضة ) (7)

 (.18/157انظر هناية املطلب ) (8)



 الصيد والذبائحالمشرع الروي شرح منهاج النووي                       كتاب 
 

 

 
430 

" فإن فعل أو بَ َلَع َسكًة حيًة حلَّ  قوله: " أي حيّل أكل ما قطع  (1)يف األصحا
 , وحلّل ميتة(4)املنصوص (3)/احليةِّ. أّما يف األوىل فهو (2)مع حياة الباقي, وبلُع السمكةِّ 

فيها ما أبني من حّي فهو ميت. فإن مل يبق يف الباقي  (5)/املقطوع منها. ووجه املنع
من  (6)أكثر . وأّما يف الثانية فإنّه ليس يف ابتالعها/ب[365]حياة فال خالف يف احلّل 

ولرجيعها. واخلالف يف  ,قتلها, وهو جائز. ووجه املنع فيها التعذيب من غري حاجة
 (8)هذا الفعل, هل حيرم؟ فإّن نفَس السمكة حالل قطعا. فقوله (7)الثانية يف أّن ]نفس[

"حّل" يف الصورة األوىل للعضو املبان. ويف الثانية للفعل؛ ال لنفس السمكة. قاله 
  .(9)البلقيين

شا " قوله: بسهٍم أو  (1)أو شاًة شردته  (10) ندَّ أو بعريًا  وإذا رمى صيدا متوحِا
أي وال خيتص  (2)أرسل عليه جارحًة, فأصاب شيئا من بدنه, ومات يف احلال, حلا"

 . (3)ابحللق واللّبة. أّما يف الصيد فلإلمجاع

                                                           

(, 8/134(, وكفاية النبيه )10/240(, والروضة )12/9وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/318اج )(, وحتفة احملت9/459والنجم الوهاج )

 ويف )ج(: )السمك( بدل )السمكة(. (2)

 /ب/أ(.452)( 3)

 (.1/16انظر األم ) (4)

 /ج/ب(.217) (5)
 ويف )ج(: )أكرب( بدل )أكثر(. (6)

 سقطت كلمة )نفس( من )أ( ومن )ب(. (7)

 ويف )ب(: )قوله( بدل )فقوله(. (8)

 (.3/379انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)

, وهتذيب اللغة (10/ 8) وهرب على وجهه. انظر العني واستَـْعَصى، انفَردَ : نُدوداً  البعريُ  نَدَّ  (10)
 (.8/402(, واحملكم واحمليط )14/51)
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أّن  وأّما يف البعري الناّد؛ فلما يف الصحيحني من حديث رافع بن خديج 
كأوابد   (4) أوابدإّن هلذه البهائم : , فرماه رجل بسهم, فحبسه. فقال النيب ندَّ بعريا 

. واألوابد املتوحشات. قال (6)منها فاصنعوا به هكذا (5)الوحش. فما )غلبكم(
: وقضية إطالقهم أنّه ال فرق بني كون جارح النادِّّ مالكه أو غريه. وتعليل (7)األذرعي
 أبنّه قد يريد الذبح يف احلال ال يظهر إاّل يف املالك أو مأذونه, ولعّله املراد.  (8)الرافعي

اة مع البعري دفعا لتوهم االختصاص قال الزركشي: "وإّّنا ذكر املصنف الش
الشارع من املعىن اّلذي شاركت الصيد فيه. فقصد املصنف  (9)ابإلبل؛ ملا نّص ]عليه[

 . (10)االحتاد؛ لعدم القائل ابلفرق
                                                           

 ويف )ج(: )شرت( بدل )شردت(. (1)

 (.12/9(, وفتح العزيز )4/555(, والبيان )8/14(, والتهذيب )1/464انظر املهذب ) (2)

 احملتاج ومغين (،12/9) (، وفتح العزيز2/891) واملهذب (،15/26الكبري ) احلاويانظر  (3)
(4/268.) 

 بفتح أبدت: ويقال آبدة، مجع والتوحش، النفور وهي: -املوحدة وابلباء اهلمزة بفتح- األوابد (4)
انظر غريب احلديث للقاسم بن سالم . اإلنس من ونفرت توحشت، أي: وأتبدت الباء،

 (. 3/69) العرب (, ولسان14/146وهتذيب اللغة )(, 2/55)

ويف )أ(: )غلب عليكم(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. وهو املذكور يف  (5)
 الصحيحني.

(, ومسلم يف 2488البخاري يف صحيحه, ابب قسمة الغنم, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (6)
( كالمها من حديث رافع بن 1968, برقم )صحيحه, ابب جواز الذبح بكل ما أهنر الدم

 .خديج 

 (.9/319انظر النقل عنه يف حتفة احملتاج ) (7)

 (.12/9انظر فتح العزيز ) (8)

 سقط من )أ(. واملثبت من )ب( و)ج(. وهو موافق ملا يف السراج الوهاج للزركشي. (9)

 (.533انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق أمحد العبيد )ص  (10)
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وكالم املصنف يوهم التغاير بني َنّد وشرد. وليس كذلك, بل مها مبعىن أي ذهب 
 على وجهه. 

أي ومّر به  , ومل ميكن قطع حلقومه"يف بئرولو ترداى بعري وحنوه قوله: "
. ويف (2)حّله ابلرمي وإبرسال الكلب عليه يوهموهو  (1)". كذا أطلقه يف احملّررفكنادٍا "

ّل حيلا  (4)قلت: األصحا فقال: " املصّنف منهما التحرمي. (3)اإلرسال وجهان, صّحح
حه الروايين : (7)اإلمام البلقيينقال  .وهللا أعلم" (6)والشاشي (5)إبرسال الكلب, وصحا

. والثاين: حيّل  (8)ي تصحيحه عن املاوردي, واتبع الروايين املاورديإّّنا حكى الشاش
 . (10)"هو املذهب املعتمد". قال البلقيين: (9)كالصيد والّناّد. واختاره البصريون

ر قوله: " ٍو أو استغاثةٍ ومىت تيسا أي  "مبن يستقبله فمقدور عليه (11)حلوقه بعده
مبن  (1)جمّرد اإلفالت, بل مىت تيّسر اللحوق بعْدٍو أو استغاثة (12)ال يكفي يف التوحش

                                                           

 (.462انظر احملرر )ص (1)

 (.3/240(, والروضة )12/10(, وفتح العزيز )4/555(, والبيان )2/257انظر األم ) (2)

 ويف )ب(: )وصحح( بدل )صحح(. (3)

(, وحتفة احملتاج 3/240(, والروضة )12/10وهو األصح. وقيل: حيل. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/115(, وهناية احملتاج )9/319)

 (.4/130انظر حبر املذهب ) (5)

 (.9/123انظر النقل عنه يف اجملموع ) (6)

 (.3/379انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 (.15/29انظر احلاوي الكبري ) (8)

 (.3/240)(, والروضة 12/10انظر فتح العزيز ) (9)

 (.3/379انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (10)

 ويف )ج(: )استعانة( بدل )استغاثة(. (11)

 ويف )ج(: )ومىت جمرد اإلفالت( بدل )جمرد اإلفالت(. (12)
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ميسك الدابة فليس ذلك توّحشا. وال حيّل إاّل ابلذبح يف املذبح. ولو حتقق الشرود, 
وحصل العجز يف احلال, فاّلذي أطلقه األصحاب أنّه كالصيد؛ ألنّه قد يريد الذبح يف 

. قال اإلمام: والظاهر عندي أنّه ال يلحق (2)احلال, فتكليفه الصرب إىل القدرة يشّق عليه
لكن لو كان الصرب والطلب يؤدي إىل  .(3)ألهّنا حالة عارضة قريبة الزوال ؛ابلصيد بذلك

فهو حينئذ كالصيد. وإن أفضى الشرود إىل الوقوع بني لصوص  (5) (4) َمْسَبعةمهلكة أو 
  .(7). والفرق أّن تصرفهم وإتالفهم متدارك ابلضمان(6)أو غّصاب فوجهان

؛ ملا روى اإلمام "النادا واملرتداي جرٌح يُفضي إىل الزهوقويكفي يف قوله: "
, عن أبيه أنّه قال: اي رسول هللا أما (8)أيب الُعَشراء الدارميأمحد واألربعة من حديث 

                                                           

 ويف )ج(: )استعانة( بدل )استغاثة(. (1)

 املطالب (, وأسىن9/462(, والنجم الوهاج )3/240(, والروضة )12/11انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/419(, وحتفة احملتاج )1/554)

 (.18/132انظر هناية املطلب ) (3)

 ويف )ج(: )مشقة( بدل )مسبعة(. (4)

(, ومعجم ديوان األدب 1/337أرض مسبعة أي ذات سباع كثرية. انظر مجهرة اللغة ) (5)
 (.2/71(, وهتذيب اللغة )1/284)

 م ال ؟.أي هل جيب اتباعها أ (6)

 (.8/152(, وكفاية النبيه )3/240(, والروضة )12/11فتح العزيز )انظر  (7)

 العشراء أيب وهو اتبعي. وأبو .مالك بن قهطم بن حيان البصري بن أسامة العشراء أيب اسم (8)
روى عنه محاد بن سلمة. انظر  وهو صحايب. .قهطم بن حيان بن مالك وامسه .الدارمي

(, واالستيعاب 1/84ليفة بن خياط ), والطبقات خل(58/ 7) الكربى الطبقات
(3/1357.) 
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وقيل: " .(1)لو طعنت يف فخذها ألجزأك: تكون الذكاة إاّل يف احللق والّلبة. فقال 
لو طعنت يف فخذها روى احلديث بلفظ " (3)ألّن احلافظ أاب موسى (2)"؛ُيشرَتط ُمذفِافٌ 

. فأشار ابلشاكلة إىل املقاتل, وهي (4)", وذكرت اسم هللا, ألجزأ عنكأو شاكلتها
ال خيتّص اخلالف ابلناّد واملرتّدي, بل جيري "معارضة بذكر الفخذ. قال اإلمام البلقيين: 

. قال: واخلالف إّّنا هو يف الرمي. فأّما يف (6)والغزايل (5)يف الوحشي كما صرّح به اإلمام
 . (7)"إرسال الكلب فال ُيشرَتط التذفيف قطعا

                                                           

(, 18947أمحد يف مسنده, ابب حديث أيب العشراء الدارمي, عن أبيه, برقم ) اخرجه (1)
(, وانتقاه ابن 474وانتخبه عبد بن محيد, ابب أبو العشراء الدارمي, عن أبيه, برقم )

 أيب عن سلمة، بن ( كلهم من طرق عن محاد901), برقم اجلارود, ابب ما جاء يف الذابئح
 (.8/168أبيه. واللفظ ألمحد. وضّعفه األلباين يف اإلرواء ) عن العشراء،

 (،12/11) وفتح العزيز (،7/105) والوسيط (،2/897) انظر املهذب. األول واألصح (2)
 (.8/115) احملتاج وهناية (،9/462) الوهاج والنجم

 عامل شيخ األصبهاين. احلافظ ربك أيب نب ىموس وأَب املديين أمحد بن عمر نب دمّ هو مَ   (3)
 ثقة وهو .وحفظا اسنادا زمانه وشيخ وقته أوحد صار حىتَّ  وعاش ابألدب. حافظ, عارف

 وذيوله بغداد اتريخ .سنة مثانون وله هـــــ581 سنة األوىل مجادى يفِّ  ُموَسى أَبُو تويف .صدوق
(, وطبقات الشافعية الكربى 86ملعرفة السنن واملسانيد )ص, والتقييد (46-47/ 15)

 (.6/160للسبكي )

(, والتلخيص احلبري 9/248(, والبدر املنري )6/2997انظر التمييز البن حجر العسقالين ) (4)
(4/332.) 

 (.18/131انظر هناية املطلب ) (5)

 (.2/206انظر الوجيز ) (6)

 (.3/380انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
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, فأصابه ومات, فإن مل وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد قوله: "
ر ُه بال تقصرٍي أبن سلا السكني,  (1)/يُدِرك فيه حياًة مستقراًة أو أدركها, وتعذا ذحبه

". أّما احلّل إذا مل فمات قبل إمكاٍن أو امتنع بقوة, ومات قبل القدرة عليه, حلا 
أو خرق أمعائه,  (2) أجافهأو  مريهيدرك فيه حياة مستقرة أبن كان َقَطَع حلقومه أو 

فكما لو ذبح شاة, فاضطربت أو َعَدْت, لكن ُيسَتحّب أن ميّر السكني على حلقه. 
 . (3)وأّما ما أدرك حياته وتعّذر ذحبه بال تقصري فكما لو يدركه حيا

يف  (4) َنِشبته وإن مات لتقصريه أبّلا يكون معه سكني أو ُغِصبته أو  قوله: "
؛ ألّن ترك استصحاب السكني أو سقوطها وضياعها تقصرٌي منه, فاألوىل الغمد حُرم"

 (5)ابالتفاق. وأّما إذا غصبت أو نشبت يف الغمد فما ذكره من التحرمي هو الصحيح؛
كلٍّ منهما إنّه تعّذر بذلك, وحيّل ألّن حّقه أن يستصحب غِّمدا يواتيه. وقيل: يف  

 . (6)/الصيد
مّل الوجهني كما أشار إليه اإلمام ما إذا كان الغصب "وقال اإلمام البلقيين: 

. وقال: "بعد الرمي. أّما لو غصبت بعد الرمي فهو مقّصر قطعا كمن ال مدية معه

                                                           

 /ج/أ(.218) (1)
 الطلبة وطلبة(, 562/ 7) األعظم واحمليط احملكم انظر. جوفه إىل وأبلغه جوفه أصاب أي (2)

 .(34/ 9) العرب ولسان(, 167: ص)
(, وأسىن 9/462(, والنجم الوهاج )8/200(, وكفاية النبيه )8/20انظر التهذيب ) (3)

 (.1/554املطالب )
بَ  (4) , ومجهرة (269/ 6) انظر العني نشبا إذا علقت ومل تكد تنحل عنه. الغمد يف السكني َنشِّ

 (.3/328(, واملخصص )1/346اللغة )
 (.9/463(, والنجم الوهاج )3/241(, والروضة )12/12وهو الصحيح. انظر فتح العزيز ) (5)
 /ب/ب(.452)( 6)
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يواتيه, فنشبت مقتضى تعليل التحرمي فيما إذا نشبت يف الغمد أنّه لو استصحب عمدا 
 .(1)"لعارض أنّه حيّل؛ ألنّه معذور
, فلم جيده حىت مات, فهو (3): لو اشتغل بطلب املذبح(2)فروع: قال الروايين

 . (4)حالل؛ ألنّه ال بّد منه خبالف ما لو اشتغل بتحديد السكني؛ ألنّه ميكن تقدميه
 
 

ألنّه  , فمات, فحرام؛(6)ظهر السكني على حلقه غلطا (5)ولو كان ميرّ 
واحتاج إىل قلبه ليقدر على الذبح, فمات أو اشتغل  ,. ولو وقع الصيد منكبا(7)تقصري

. ولو شّك بعد موت الصيد, هل ميكن من ذحبه (8)بتوجيهه إىل القبلة, فمات, فحالل
. وال ُيشرَتط العْدو إىل الصيد, إذا أصابه السهم أو الكلب (9)أو ال؟ حّل يف األظهر

                                                           

 (.3/380انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)
 طلب من جيد ال ألنه مأكول؛ فهو مات حىت الذبح موضع بطلب تشاغل ونصه: "ولو (2)

 .(119/ 4) املذهب ابداً". انظر حبر الذبح موضع

 ويف )ج(: )الذبح( بدل )املذبح(. (3)

 (.8/115(, وهناية املطلب )3/241انظر الروضة ) (4)

 كلمة )مير( سقطت من )ج(.  (5)

فمات, فحرام؛ ألنّه تقصري. ولو وقع الصيد منكبا واحتاج إىل قلبه سقط من )ج( قوله ) (6)
 (.ليقدر على الذبح

( وهناية احملتاج 9/320(, وحتفة احملتاج )3/242)(, الروضة 12/12انظر فتح العزيز ) (7)
(8/115.) 

 انظر املصادر السابقة. (8)

 انظر املصادر السابقة. (9)
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ال بّد من اإلسراع قليال؛ ألّن املاشي ". وقال اإلمام: ( 1)يكفي املشيعلى األصّح, بل 
 . (2)"على هيئته خارج عن عادة الطلب

ه نصفني حالا قوله: "  أي حّل النصفان. واملراد ابلنصفني  "ولو رماه فقدا
بقى يف واحدة منهما حياة القطعتان. وال ُيشرَتط تساويهما, بل الشرط أن ال ت

 . (4)قاله اإلمام البلقيين .(3)مستقرّة
"حلا العضو أي ومات يف احلال  "ولو أابن منه عضوا ِبُرٍح ُمذفِافٍ  قوله: "

ذكاته, فرتكه "؛ ألّن مّل ذكاة الصيد كّل البدن. أّما لو مل ميت يف احلال, وأمكنه والبدن
أو بغري ُمذفِاٍف مثا ذحبه أو جرحه ُجرحا آخر ُمذفِافا,  حىت مات صار ميتة. قوله: "

ّسا  وحلا الباقي"أبني من حي. " (5)؛ ألنّهحرم الُعضو" أي لوجود الذكاة فيه حِّ
ُرح وحكما. قوله: " " حلا اجلميعأي بعد زمان " "فإن مل يتمكن من ذحبه, ومات ابجله

؛ ألّن اجْلُرح كالذبح (7). وكذا العضو يف األصّح كما صرّح به احملرر(6)أي حيّل ابقي البدن

                                                           

( هناية احملتاج 9/320(, وحتفة احملتاج )3/242(, والروضة )12/12انظر فتح العزيز ) (1)
(8/115.) 

 (.18/117انظر هناية املطلب ) (2)

(, والنجم الوهاج 3/242(, والروضة )12/13فتح العزيز )(, و 8/24انظر التهذيب ) (3)
(9/464.) 

 (.3/380انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 ويف )ج(: )ألّن( بدل )ألنّه(. (5)

( وهناية احملتاج 9/320(, وحتفة احملتاج )3/242(, الروضة )12/12انظر فتح العزيز ) (6)
(8/115.) 

 (.462انظر احملرر )ص (7)
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؛ (1)هذا هو األصّح يف الروضة وأصلها وقيل: حيرم العضو"للجملة, فيتبعها العضو. "
 حتّل األلية قطعا.مثّ ذحبها, ال ألنّه أبني من حي فهو كمن قطع ألية شاة, 

الركن الثالث: الذبح اّلذي يباح به احليوان املقدور عليه, إنسيّا كان أو وحشيا. 
ُلقوم وأشار إليه بقوله: " وهو ََمَرج  - وذكاة كل حيواٍن قِدر عليه بقطع كل احله

أي والشراب مبا له حدٌّ يقطع؛ ألّن احلياة  وهو جَمَرى الطعام" -, والهمريء-النَ َفس
. (3)وُسُرر /أ[366]. واملريء ابهلمز, ومجعه ُمُرٌؤ كسرير (2)توجد هبما وتفقد بفقدمها

واحرتز ابلقطع عما لو اختطف رأس عصفور ببندقة أو اقتطعه فهو ميتة؛ ألنّه عدول 
 , مل حيّل. ومرئهعن طريق القطع. وكذا لو رماه ببندقة, فقطع حلقومه 

. وبِّقطعِّ كلِّّ احللقوم (5)"؛ ألنّه موقوذة(4)صرّح به ابن الصباغ"قال يف الكفاية: 
ما شيئا, ومات احليوان, فإنّه ال حيّل على واملريء عّما لو قطع أحدمها أو ترك منه

 . (6)األصحّ 
ولو طرح لفظ "كّل" حصل الغرض؛ ألنّه إذا ترك بعض أحدمها مل يكن 

هلما. ويرد عليه أنّه يشرتط أن تكون يف احليوان عند القطع حياة مستقرّة, وال  (1)قاطعا
 بّد أن يكون القطع يف مرة واحدة.

                                                           

 (.3/242(, الروضة )12/12انظر فتح العزيز ) (1)

(, وحبر املذهب 18/130(, وهناية املطلب )82(, والتنبيه )ص15/87انظر احلاوي الكبري ) (2)
 (.3/368(, وحلية العلماء )4/184)

(, وجممل اللغة البن فارس 4/187(, ومعجم ديوان األدب )8/299انظر العني ) (3)
(1/828.) 

 (.517عنه يف كفاية األخيار )صانظر النقل  (4)

 (.8/149انظر كفاية النبيه ) (5)

(, 8/147(, وكفاية النبيه )3/202(, الروضة )12/80انظر فتح العزيز )وهو األصح.  (6)
 (.9/465(, والنجم الوهاج )148وعمدة السالك )ص
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السبع صيدا أو شاة أو اهندم سقف على هبيمة أو جرحت هرٌة  فرع: لو جرح
محامًة, مث أدركت حية, فذحبت, فإن كان فيها حياة مستقرّة, حّلت. وإن تيّقن هالكها 

حياة مستقرّة مل حيّل. هذا هو املذهب  (2)بعد يوم أو بعضه. وإن مل تكن فيها
احلالني. ويف قول: ال حيّل قول: حيّل يف  (4)/. وبه قطع اجلمهور. ويف(3)املنصوص

ا حتّل . وهذا خبالف الشاة إذا مرضت, فصارت إىل أدىن الرمق, فذحبت, فإهنّ (5)فيهما
ولو أكلت الشاة نباات مضرا, فصارت . (6)ال اهلالك عليهقطعا؛ ألنّه مل يوجد سبب حي

ألنّه وجد ة ابلتحرمي؛ مرة فيها وجهان, وجزم مر  (7)إىل أدىن الرمق, فذحبت, قال القاضي
 . (8)ال اهلالك عليهسبب حي

                                                           

 ويف )ب(: )قطعا( بدل )قاطعا(. (1)

 ويف )ج(: )فيه( بدل )فيها(. (2)

 (.8/390خمتصر املزين )انظر  (3)

 /ج/ب(.218) (4)
(, وفتح العزيز 8/25(, والتهذيب )1/460انظر املهذب )واملذهب كما ذكر املصنف.  (5)

 (.3/203(, والروضة )12/81)

(, وكفاية النبيه 3/203(, والروضة )12/82(, وفتح العزيز )8/25انظر التهذيب ) (6)
(8/168.) 

 (.8/25أي القاضي حسني. انظر النقل عنه يف التهذيب ) (7)

 حيصالن قد ألهنما به يكتفى ال فإنه- ظنا يثري كان  وإن منهما كال  أن قال الرافعي: "األظهر  (8)
 تفيد أخر وإمارات قرائن كالمها  أو احدمها إىل ينضم قد. نعم .املذبوح حركة إىل االنتهاء بعد

(, 12/82(, وفتح العزيز )8/25واالجتهاد". انظر التهذيب ) النظر فيجب الظن أو اليقني
 (.8/168(, وكفاية النبيه )3/203والروضة )
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أي من  "وُيسَتحب قطع الودجني ومها ِعرقان يف صفحيت الُعُنققوله: "
مقدمة, حُييطان ابحللقوم. والغالب أهّنما ينقطعان بقطع احللقوم واملريء. فإن تركهما 

 .(1)جاز ومها الوريدان يف اآلدمي
فرع: جيب اإلسراع يف القطع أبن ال تنتهي الشاة قبل استتمام قطع احللقوم 

حركة املذبوح قبل  واملريء إىل حركة املذبوح. فلو أتىّن يف القطع فوق العادة, فانتهت إىل
 . (2)استكمال قطعهما, مث فرى البقية, مل حيلّ 

فإن أسرع, فقطع أي لزايدة اإليالم. " "ولو ذحبه من قفاه عصىقوله: " 
" وإّلا فال" ."؛ ألّن الذكاة صادفته وهو حيٌّ مستقراة, حلا  (3)احللقوم واملريء وبه حياة

. (4)أي وإن انتهى إىل حركة املذبوح قبل أن يصل القطع إىل احللقوم واملريء مل حيلّ 
ويعلم ذلك أبن يتحرك ويضطرب اضطرااب شديدا حال وصول السكني إىل احللقوم 

كالقطع من القفا. "وما صرّح به   (5)واملريء وبعدمه. والقطع من صفحة العنق
أنّه مكروه. وجرى عليه  (8). ويف البويطي(7)من العصيان تبع فيه احملرر (6)/املصنف

                                                           

(, واملهذب 15/87(, واحلاوي الكبري )8/391(, وخمتصر املزين )2/259انظر األم ) (1)
(1/459.) 

 (.3/203(, والروضة )12/81(, وفتح العزيز )18/116انظر هناية املطلب ) (2)

 يف )ب(: )حيا( بدل )حياة(.و  (3)

(, واملهذب 15/99(, واحلاوي الكبري )398(, واللباب )ص2/262انظر األم ) (4)
(1/459.) 

 ويف )ج(: )احللق( بدل )العنق(. (5)

 /ب/أ(.453)( 6)

 (.462انظر احملرر )ص (7)

 /أ(.60انظر خمتصر البويطي )ل (8)
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أي إذا أدخل  وكذا إدخال سكني أبُُذن ثعلٍب" . قوله: "(2). قاله الزركشي(1)املاوردي"
السكني يف أُُذن ثعلب ليقطع احللقوم واملريء داخل اجللد, فإن انتهت احلديدة إىل 

 . (3)املذبح وفيه حياة مستقرة, حّل, وإاّل فال. والثعلب مثال
أي بقطع الّلبة أسفل العنق. ثبت األمر به يف  "وُيسنُّ حنر إبلٍ  قوله: "

وذبح بقر  . واملعىن فيه أنّه أسرع خلروج الروح منها لطول أعناقها. قوله: "(4)نيالصحيح
 . (5)نيأي وهو قطع أعاله؛ ملا ثبت يف الصحيح وغنم"

أي ذبح اإلبل وحنر البقر والغنم. واملشهور أنّه ال  "وجيوز عكسه قوله: "
ومل أقف على النّص على  ,على الكراهة (1)نّص يف األم". وقال اإلمام البلقيين: (6)يكره

                                                           

 (.15/99انظر احلاوي الكبري ) (1)
 (.550انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق أمحد العبيد )ص  (2)
(, وهناية 6/104(, ومغين احملتاج )9/324(, وحتفة احملتاج )9/466انظر النجم الوهاج ) (3)

 (.8/118احملتاج )
يف  (, ومسلم1713البخاري يف صحيحه, ابب حنر اإلبل مقيدة, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (4)

 زايد عن يونس، ( كالمها من طرق عن1320صحيحه, ابب حنر البدن قياما مقيدة, برقم )
 عمر. ابن عن جبري، بن

البخاري يف صحيحه, ابب ما أيكل من البدن وما يتصدق, برقم  اخرجهأّما ذبح البقر فقد  (5)
 والتمتع احلج إفراد جيوز وأنه اإلحرام، وجوه بيان (, ومسلم يف صحيحه, ابب1720)

( كالمها 1211نسكه, برقم ) من القارن حيل ومىت العمرة، على احلج إدخال وجواز والقران،
البخاري يف صحيحه, ابب  اخرجهمن حديث عائشة رضي هللا عنها. وأّما ذبح الغنم, فقد 

(, ومسلم يف صحيحه, ابب استحباب الضحية وذحبها 5554, برقم )يف أضحية النيب 
 .( كالمها من حديث أنس 1966ل, برقم )مباشرة بال توكي

(, والروضة 12/85(, وفتح العزيز )4/531واملشهور كما ذكر املصنف. انظر البيان ) (6)
 (.8/160(, وكفاية النبيه )3/207)
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وأن يكون البعري قائما . واملعترب يف املوضعني قطع احللقوم واملريء. قوله: "(2)"مقابلة
قال ابن عباس رضي . (3) چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ ؛ لقوله تعاىل:"معقوَل رُكبة

أنّه  (5)جابرحلديث  . وُيسَتحب أن تكون اليسرى؛(4)هللا عنهما: معقولة إحدى يديها
  وأصحابه  فإن خيف ". قال املاوردي: (1) (6) كانوا ينحرون اإلبل معقولة اليسرى

 . (2)"نِّفارُها فبارِّكٌة غري ُمضَجعة

                                                           

 (.2/239انظر األم ) (1)
 (.3/382انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
 .36سورة احلج : (3)

 اخرجه(, و 36, )سورة احلج :چڭ  چ :قوله: (556/ 16)ذكره الطربي يف التفسري  (4)
, ابب حنر البيهقي يف السنن الصغري(, و 7571, برقم )احلاكم يف املستدرك, كتاب الذابئح

. واللفظ ( كلهم من حديث ابن عباس 1791البدنة قائمة معقولة على ثالث, برقم )
احلاكم بعد ذكر احلديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل  للطربي. وقال

 (.34خيرجاه. وصحّحه األلباين يف مناسك احلج والعمرة )ص

 سلمة بن كعب  بن غنم بن كعب  بن حرام بن عمرو بن هللا عبد بن جابر هللا عبد أبو هو (5)
 عليه هللا صلى النيب مع وشهد. عقب وله أبيه مع شاب غالم وهو أبيه مع العقبة شهد. األنصاري

 مات يوم له وكان ابحلمرة خيضب وكان. عمى أن بعد هـــــ79 سنة مات. غزاة عشرة تسع وسلم
. ابملدينة مات من آخر وهو. املدينة واىل وهو عفان بن عثمان بن أابن عليه وصلى. سنة 74
/ 1) مسلم صحيح رجال( 51/ 3) حبان البن الثقات( 438/ 1) للبغوي الصحابة معجم انظر

113). 

( وأبو داود يف سننه, 1767ابن أيب شيبة يف مصنفه, ابب كيف يعقل البدن, برقم ) اخرجه (6)
(, والبيهقي يف الكربى, ابب حنر اإلبل قياما معقولة 1767ابب كيف تنحر البدن, برقم )

 الغليل: . وقال األلباين يف إرواء( كلهم من حديث جابر 10219أو غري معقولة, برقم )
 سابط بن الرمحن عبد عن وحديثه, موصول جابر عن الزبري أىب عن جريج ابن حديث"
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ثبت إضجاع الشاة يف  (3)"والبقرة والشاة ُمضَجعة جلنبها األيسرقوله: "
عمل ". وقاسوا البقر واخليل والصيود عليها. وقال يف شرح مسلم: (4)الصحيحني

املسلمني على اإلضجاع جلانبها األيسر؛ ألنّه أسهل على الذابح يف أخذ السكني 
؛ لتسرتيح الذبيحة "وُترتَك رجلها اليمىن . قوله: "(5)"ابليمني وإمساك رأسها ابليسار

. "وأن حيُِدَّ شفرته ".(6)؛ لئال يضطرب, فيزل الذابحوُتَشدا ابقي القوائم"بتحريكها " 
حبّد الشفار, وأن تُواَرى عن  قال عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما: أمر رسول هللا 

ا كانت . واالستحباب إذ(7)البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فلُيجهِّز. رواه ابن ماجه
                                                           

, الزبري وأىب جريج ابن عنعنة ففيه املوصول وأما. اإلسناد صحيح مرسل وهو: مرسل. قلت
 .(365/ 4)اآلخر"  يقوى فأحدمها

(, والروضة 4/530(, والبيان )4/98( حبر املذهب )4/377انظر احلاوي الكبري ) (1)
(3/203.) 

 (.4/377انظر احلاوي الكبري ) (2)
(, والروضة 4/530(, والبيان )4/98( حبر املذهب )4/377انظر احلاوي الكبري ) (3)

(3/203.) 
 على قدمه واضعاً  فرأيته أملحني، بكبشني النيب  ضحى: "قال أنس حديث يعين (4)

 كتاب  يف صحيحه يف البخاري اخرجه ."بيده فذحبهما ويكرب، يسمي صفاحهما،
 كتاب  يف صحيحه يف ومسلم ،(5238) برقم بيده, األضاحي ذبح من ابب األضاحي,
 .(1966) برقم األضاحي,

 (.13/122انظر شرح صحيح مسلم للنووي ) (5)
 (.9/468(, والنجم الوهاج )3/207(, والروضة )8/43انظر التهذيب ) (6)
(, وأمحد يف 3172ابن ماجه يف سننه, ابب إذا ذبح أحدكم فأحسنوا الذبح, برقم ) اخرجه (7)

 (, والبيهقي يف السنن الكربى, ابب5864, برقم )املسند, ابب مسند عبد هللا بن عمر 
 عن ومواراته الشفار حد من يستحب وما املذكي على أخف يكون ومبا ابحلديد الذكاة
 عن حيوئيل، بن قرة هليعة, عن ( كلهم من طرق عن ابن19139وإراحتها, برقم ) البهيمة
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لة اّل ي ال تقطع إاّل بشدة حتامل الذابح عليها, فيحرم الذبح بقطٍع بال حتديد. أّما اال
 . (1)هبا, وال حيّل املذبوح

ه للقبلة ذبيحتهقوله: " وّجه كبشة إىل  " هو يف األضحية آكد؛ ألنّه ويوجا
 . (3). واألصّح يف كيفيته أن يوّجه املذبح؛ ليكون الذابح مستقبال أيضا(2)القبلة

  ىئچ لقوله تعاىل: "؛ وأن يقول: بسم هللا, ويصلاي على النيب قوله: "

حني ذبح أضحيته قال: بسم  . وألّن النيب (4) چىئ  ی  ی  ی  ی
. وهم ال ُيسّمون (1). فلو مل يسّم حّلت؛ ألّن هللا تعاىل أابح ذابئح أهل الكتاب(5)هللا

                                                           

عمر، فذكره. وقال البيهقي بعد  بن هللا عبد أبيه عن عمر، بن هللا عبد بن سامل عن الزهري،
 الرتغيب األلباين يف صحيح جيدا. وصّحح موصوال هليعة ابن اخرجه ذكر احلديث: كذا

 .(233/ 3) . وضعفه البوصريي يف مصباح الزجاجة(631/ 1)والرتهيب 

 (.4/195(, وحبر املذهب )1/458(, واملهذب )15/98انظر احلاوي الكبري ) (1)
 وقول,  مين فتقبل وإليك منك اللهم: املضحي قول انظر سنن الكربى للبيهقي, ابب (2)

(, ومسند أمحد, ابب مسند جابر 19184فالن, برقم ) من تقبل اللهم: غريه عن املضحي
 الذبيحة توجيهه استحباب (, وصحيح ابن خزمية, ابب15022, برقم )بن عبدهللا 

(, ومستدرك احلاكم, أول كتاب املناسك, برقم 2899الذبح, برقم ) عند والدعاء للقبلة،
اكم بعد ذكر احلديث: . وقال احل( كلهم من طرق عن أيب عياش, عن جابر 1716)

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. وصحّحه األلباين. انظر مناسك احلج 
 (.33والعمرة لأللباين )ص

(, والنجم 3/207(, والروضة )12/83(, وفتح العزيز )8/43وهو األصح. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/469الوهاج )

 .118سورة األنعام:  (4)

 وقول,  مين فتقبل وإليك منك اللهم: املضحي قول البيهقي يف السنن الكربى, ابب اخرجه (5)
(, وأمحد يف مسنده, ابب مسند 19184فالن, برقم ) من تقبل اللهم: غريه عن املضحي

 توجيهه استحباب (, وابن خزمية يف صحيحه, ابب15022, برقم )جابر بن عبدهللا 
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نّص عليها  . والصالة على النيب (2)غالبا, لكن ترُكها عمدا مكروه على الصحيح
 (4). وُتسَتحّب التسمية أيضا عند رمي الصيد وإرسال الكلب. وُيسَتحب ملن(3)الشافعي

 . (6)عند اإلصابة أو العض قطعا (5)/تركها عند االرسال تداركها
أي ال جيوز؛ ألّن من حّق هللا تعاىل  " وّل يقل ابسم هللا واسم حممد قوله: "

. قال (7)أن جيعل الذبح ابمسه واليمني ابمسه والسجود له, ال يشاركه يف ذلك خملوق
. مث ذكر الرافعي (9)"وغريمها عن القفال (8)هكذا حكاه الصيدالين والروايين"الرافعي: 

ابسم هللا وأتربُك ابسم فإذا قال ابسم هللا واسم ممد, وأراد أذبُح "حبثا. قال يف آخره: 

                                                           

(, واحلاكم يف املستدرك, أول كتاب 2899الذبح, برقم ) عند والدعاء للقبلة، الذبيحة
. وقال احلاكم بعد ( كلهم من طرق عن أيب عياش, عن جابر 1716املناسك, برقم )

 ذكر احلديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه.

 .5سورة املائدة:  (1)

(, والتنبيه 15/10)(, واحلاوي الكبري 8/389(, وخمتصر املزين )2/251انظر األم ) (2)
 (.82)ص

 (.2/263انظر األم ) (3)
 سقط كلمة )ملن( من )ب(. (4)

 /ج/أ(.219) (5)
(, والتنبيه 15/10(, واحلاوي الكبري )8/389(, وخمتصر املزين )2/251انظر األم ) (6)

 (.82)ص
 (.3/205(, والروضة )12/84(, وفتح العزيز )18/186انظر هناية املطلب ) (7)
 (.4/194انظر حبر املذهب ) (8)
 (.12/84انظر فتح العزيز ) (9)
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. وقول من قال "ال جيوز" ميكن محله على الكراهة؛ إلهبام (1)", فينبغي أاّل حيرمممد 
 اجلمع والشريك. فاملكروه يصّح نفي اجلواز واالابحة املطلقة عنه. (2)اللفظ

. رواه البيهقي وابن حبان يف عن ذابئح اجلن هني رسول هللا فرع: 
هو أن يشرتي دارا أو يستخرج عينا, فيذبح خوفا من أن  :(4)أبو عبيد. قال (3)الضعفاء

إن فعله تقراب إىل هللا تعاىل ليدفع إصابة اجلن حّل. ". قال املاوردي: (5)يصيبه اجلّن فيها
 .(8)عن الروايين (7)وحكاه الرافعي .(6)ذبح للجّن استدفاعا هلم حرم أكله"وإن 

 فصل

                                                           

 (.12/85انظر فتح العزيز ) (1)
 ويف )ب(: )لفظ( بدل )اللفظ(. (2)

اجلن, برقم  وذابئح األعراب معاقرة يف جاء ما البيهقي يف السنن الكربى, ابب اخرجه (3)
 .وقال األلباين: "موضوع"(. 545(, وابن حبان يف اجملروحني, ابب العني, برقم )19352)

 .(413ص/ 1(, )ج240واملوضوعة, برقم احلديث: ) الضعيفة األحاديث انظر سلسلة

 .هراة أهل من لرجل روميا عبدا أبوه كان  عبيد اهلروي البغدادي. أبو سالم بن هو القاسم (4)
 ويل مث مدة، ببغداد أقام قد وله كتاب "غريب احلديث". وكان .وكان فقيها مداث أديبا

انظر  .هـــ224هبا سنة  مات حىت فسكنها مكة. إىل ذلك بعد وخرج بطرسوس، القضاء
, واتريخ دمشق البن عساكر (392/ 14) بغداد طبقات النحويني واللغويني, واتريخ

(49/62.) 

 (.2/221انظر غريب احلديث للقاسم بن سالم ) (5)

 (.15/94انظر احلاوي الكبري ) (6)
 (.12/116انظر فتح العزيز ) (7)
 (.4/194انظر حبر املذهب ) (8)
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د جيرح" كحديٍد وحُناس وذهٍب   حيلا ذبح مقدور عليه وجرُح غريه بكلا حمدا
عقد هذا الفصل للركن الرابع وهو آالت الذبح  وخشٍب وَقَصٍب وحجر وزُجاج"

بثقله. فاحملّددات  (1) يثلغواالصطياد وهي ما خَيْرق بدقته أو يقطع حبّده دون ما جيرح و 
. (2)اّل ي ذكرها حيّل الذبح جبميعها وحيّل الصيد املقتول هبا. ومثلها الفضة والرصاص

والّلبة وهي  /ب[366]املقدور عليه ال حيل إاّل ابلذبح يف احللق  (3)وعبارة الروضة
 أحسن. 

ما أهنر : أي فال حيّل الذبح هبا؛ لقوله  "إّلا ظُفرا وسنًّا وسائر العظام قوله: "
نًّا أو ظفرا. أّما السنُّ فعظم. وأّما الظفر وذكر اسم هللا عليه الدم , فكلوا ما مل يكن سِّ

كان السّن أو الظفر متصال أو منفصال من   (5). وسواء(4)فمدى احلبشة. لفظ أيب داود
 آدمي أو غريه. 

 
اإلجراء يف بقية  (1)واملختصر (6)مقتضى نص األم"وقال اإلمام البلقيين: 

 . (3). وعليه العمل يف الطريقني(2)"العظام
                                                           

, (25/ 2) سالم بن للقاسم احلديث شدخته. انظر غريب إذا ثلغا أثلغه فأان ,رأسه ثلغت (1)
 (.8/103(, وهتذيب اللغة )107والعشرات يف غريب اللغة )ص

 (.3/243(, والروضة )12/14(, وفتح العزيز )8/11(, والتهذيب )6/6انظر األم ) (2)
 (.3/243انظر الروضة ) (3)
 (, ومسلم يف صحيحه, ابب2488البخاري يف صحيحه, ابب قسمة الغنم, برقم ) اخرجه (4)

(, وأبو داود 1968العظام, برقم ) وسائر والظفر، السن، إال ،الدم أهنر ما بكل الذبح جواز
 عن رفاعة، بن عباية ( كلهم من طرق عن2821يف سننه, ابب يف الذبيحة ابملروة, برقم )

 خديج. واللفظ أليب داود. بن رافع جده عن أبيه،

 ويف )ب(: )سواء( بدل )وسواء(. (5)

 (.6/6انظر األم ) (6)
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دٍ قوله: " ٍل وّل حدٍا   فلو قَ َتل مبُثقَّل أو ثَِقِل حُمدَّ كبُندقٍة وسوٍط وسهٍم بال َنصه
يف ُمُروره, ومات  (6)/, وأثَّر فيه ُعرُض السهم(5) نصلٌ أو َجَرَحه  (4) بُنُدقةٍ أو سهٍم و 

ََنَق أبُِ  أو أصابه سهم, فَوَقَع أبرٍض أو جبٍل, مث سقط منه,  (7) حبولةٍ هبما أو اْنه
واحلجر مما ال حد له قوله  (9)الدبوساألصل يف حترمي ما مات ابآللة املثقّلة ك (8).حُرم"
 . (10) چڀچ  تعاىل:

                                                           

 (.392انظر خمتصر املزين )ص (1)
 (.3/386انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
 أي طريقة العراقيني واخلراسانيني. (3)
/ 5) العني. انظر الطري الّصبيان بِّهِّ  يـَْرمِّي طني َرأسه على َعلجيُْ  سهم: بندقة مجعها بندق (4)

 (.1/552, والبارع يف اللغة )(441/ 1) اللغة مجهرةو  ,(261

, واملنتخب من  (124/ 7) انظر العني َحديدة السيف والسهام. النَّْصُل مجعه نصال وهو (5)
 (.12/133(, وهتذيب اللغة )1/495كالم العرب )

 /ب/ب(.453)( 6)

, (232/ 1) املستعذب ابلكسر. انظر النظم حبالة أيضا هلا يقال هبا، يصاد احلبال من آلة (7)
 (.28/265(, واتج العروس )981والقاموس احمليط )ص

(, 12/16(, وفتح العزيز )18/111(, وهناية املطلب )12/216احلاوي الكبري )انظر  (8)
 (.9/474(, والنجم الوهاج )3/243والروضة )

 اصطالحات كشافانظر   .مذهب مدملك ضخم رأسها رفيعة معدن، من أداة هي: وسُ الدَّب (9)
 .(289/ 4) العربية املعاجم تكملةو  ,(1597/ 2) والعلوم الفنون

 .3سورة املائدة:  (10)
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عن صيد  سألت رسول هللا يف الصحيحني:  (1)عدي بن حامتوحديث 
. (2). فقال: إذا أصاب حبّده فكْل, وإن أصاب بَعرضه فال أتكل, فإنّه وقيذاملعراض

واملعراض السهم بال ريش وال نصل. ويصيب بعرض عوده دون حّده. فإنّه يقتل الطري 
الضعيف. فال حيّل. وحيرم الطري إذا مات بسوط أو ببندقة ُرمِّي هبا, خدشته أم ال, 
ْ رأَسه وأدركه وفيه حياة مستقرّة, فذحبه, حّل. وقوله "أو  قطعت رأسه أم ال. فلو مل ُيِبِّ

 آخره. ذكر فيه مسائل ميوت الصيد فيها لسببني مّرم ومبيح. األوىل: سهٍم وبُنُدقٍة " إىل
 . (3)إذا مات بسهم وبندقة أصاابه من رام أو رامني

. وعبارة (4), وجرحه النصل, فمات منهماإذا أصابه عرض السهموالثانية: 
فجرحه ويؤثر فيه عرض السهم أو يصيب الصيد طرف من النصل, "الروضة وأصلها: 

املعتمد أّن كاّل من التصويرين ال حترمي فيه, إذا كان ". وقال اإلمام البلقيين: (5)"يف مروره

                                                           

 على عدي قدم. الطائي القيس امرئ بن احلشرج هللا عبد بن حامت بن عدي طريف أبو هو (1)
 ابلكوفة ومات. الشام انحية وصفني ابلبصرة اجلمل شهد. سبع سنة من شعبان يف  النيب
. سنة ومائة عشرين ابن وهو أايم بثالثة ابجلازر عبيد أيب بن املختار قتل أن بعد هـــــ66 سنة
: ص) خياط بن خلليفة الطبقات انظر. كربال  هنر ينزلون عقبا له إنّ : قيل وقد. له عقب وال

/ 3) األصحاب معرفة يف واالستيعاب(, 292/ 2) قانع البن الصحابة ومعجم(, 127
1057). 

(, ومسلم يف 2054البخاري يف صحيحه, ابب تفسري املشبهات, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (2)
( كالمها من طرق عن الشعيب, عن 1929صحيحه, ابب الصيد ابلكالب املعلمة, برقم )

 عدي بن حامت, فذكره.

(, وحتفة احملتاج 3/244(, والروضة )12/17واألصح أهنا حرام أكلها. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.8/120حملتاج )(, وهناية ا9/328)

 انظر املصادر السابقة. (4)
 (.3/244(, والروضة )12/17انظر فتح العزيز ) (5)
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وأثّر فيه عرضه, كان  (1)اجلرح لو انفرد كان مؤثرا؛ ألنّه إذا جرحه النصل, مث مّر السهم
ذلك من ضرورة الرمي, فأشبه ما لو خرقه ابلنصل ونفذ السهم من ذلك اخلرق. فإّن 
مثل هذا ال يؤثر قطعا. وما ذكره الرافعي والنووي مل أقف عليه يف كالم غريمها. ونّص 

 . (3)"يقتضي خالفه (2)األم
مث سقط منه أو على طرف سطح,  (4)وجرحه, )فوقع( الثالثة: إذا أصابه السهم

منه أو على شجر, فانصدم أبغصانه, فمات, فإنّه ال حيّل  (6)/(5) َتَدْهَورَ على جبل و 
. وهذا إذا مل ينته الصيد بتلك (7)يف اجلميع تغليبا للتحرمي؛ ألنّه ال يدري من أيّهما مات

اجلراحة إىل حركة املذبوح. فإن انتهى إليها بقطع احللقوم واملريء أو غريه, فقد مّتت 
أنّه وقع أبرض ومل ينتقل  يوهمذكاته. فال يؤثر ما يعرض بعده. وقوله "فوقع أبرض" 

فسقط " ,وهو خيالف قوله يف املسألة بعده عنها. وإّن قوله "مث سقط منه" يعود للجبل,
. وليس يف كالمه األول ما يدّل على أنّه وقع أبرض عالية, مث "أبرض ومات, حلّ 

سقط منها. وميكن محل كالمه على ما إذا وقع ابألرض, مث وثب منها وثبة طويلة يف 

                                                           

 ويف )ج( بزايدة )فيه( بعد كلمة )السهم(. (1)

 ابخلرق يقتل إّنا سهم أنه قبل من أكل فخرق مدد نصله وحده بنصله أصاب ونصه: "ولو (2)
 .(259/ 2) ابلثقل". انظر األم ال

 (.3/385انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
 ويف )أ(: )فوقطع(, ويف )ج(: )فوقف(. والصحيح هو املثبت من )ب(. (4)

/ 2) اللغة أدبر. انظر مجهرة إذا الليل، وتدهور يسقط حىت دفعته إذا احلائط دهورت (5)
 (.2/389(, واملخصص )4/256, واحملكم واحمليط األعظم )(1179

 /ج/ب(.219) (6)
(, 3/244(, والروضة )12/17ها أهنا حرام أكلها. انظر فتح العزيز )واألصح يف املسائل كل (7)

 (.8/120(, وهناية احملتاج )9/328وحتفة احملتاج )
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 (3)ريهوغ (2)على األرض, فإنّه ال حيّل كما قاله القاضي حسني (1)اهلواء, مث سقط
خبالف ما لو وثب وثبة خفيفة, فإنّه حيّل. "وصورة املسألة أن ال ينتهي جبراحة السهم 

. (4)إىل حركة املذبوح. فإن انتهى إليها حّل. وال أثر لصدمة األرض" قاله الزركشي
التكرر. وقد جعل أبو الفرج  يوهم"فوقع بسطح, فتدهور منه" وهو  (5)وعبارة احملرر

موضع التحرمي ما إذا كثر ترّديه. وحكى فيما إذا مل يسقط إاّل مرة واحدة  (6)الزّاز
هو مقتضى كالم غريه؛ ألهّنم "قال اإلمام البلقيين:  وجهني. وقال: الظاهر أنّه ال حيرم.

لو وقع على جبل, فرتّدى "يصّورونه ابلتدهور, لكن ظاهر نّص األم خيالفه. فإنّه قال: 
. ومقتضاه أّن عبارة (7)"قليال أو كثريا, كان مرتّداي ال يؤكل من موضعه اّلذي وقع عليه

. واعرتض بني املسائل مبا إذا خينق الصيد ابألحبولة املنصوبة له, (8)"املنهاج جيدة
 . (10) چڀ چ لقوله تعاىل: (9)ومات, فإنّه ال حيّل؛

                                                           

منها. وميكن محل كالمه على ما إذا وقع ابألرض, مث وثب منها وثبة سقط من )ج( قوله ) (1)
 (.طويلة يف اهلواء, مث سقط

 (.8/186انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (2)
 (.1/555انظر أسىن املطالب ) (3)
 (.576انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق أمحد العبيد )ص  (4)
 (.463انظر احملرر )ص (5)
انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق أمحد العبيد )ص  (6)

576.) 
 .(259/ 2) انظر األم (7)
 (.3/385انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
 احملتاج ومغين (،9/474) الوهاج والنجم (،3/243) والروضة (،12/67) انظر فتح العزيز (9)

(4/274.) 
 .3سورة املائدة:  (10)
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"فسقط أبرٍض أي فجرحه ُجرحا مؤثرا,  "ولو أصابه سهم ابهلواءقوله: "
" أي سواء مات قبل وصوله إىل األرض أو بعده؛ ألنّه ال بّد من الوقوع. ومات, حلا 

فعفي عنه كما لو كان الصيد قائما, فأصابه السهم, ووقع على جنبه, وانصدم ابألرض, 
ض ومات, فإنّه حيّل. ولو زحف قليال بعد إصابة السهم فهو كالوقوع على األر 

مات أو جرحه (2). ولو مل جيرحه السهم يف اهلواء, لكن كسر جناحه, فوقع و(1)فيحلّ 
ُجرحا خفيفا ال يؤثر مثُله, لكن عطل جناحه, فسقط ومات, فحرام؛ ألنّه مل ُيصبه 

 . (3)ُجرح حبال املوت عليه
وقوله "فسقط أبرض" قد خيرج ما لو سقط مباء, فإنّه ال حيّل إذا كان غري طري 
املاء. وأّما طري املاء, فإن أصابه على وجه املاء, ومات, حّل. واملاء له كاألرض. وإن  

  .(4)كان خارج املاء, ووقع فيه بعد إصابة السهم, ففي حّله وجهان
 
 
 
 

                                                           

(, وحبر املذهب 18/150(, وهناية املطلب )15/48(, واحلاوي الكبري )2/259انظر األم ) (1)
 (.8/40(, والتهذيب )4/148)

 ويف )ب(: )أو( بدل )و(. (2)

(, والبيان 8/40(, والتهذيب )4/148(, وحبر املذهب )18/150انظر هناية املطلب ) (3)
(4/549.) 

(, والنجم الوهاج 8/186إن كان يف خارج هواء املاء حرم. انظر كفاية النبيه )واألصح أنّه  (4)
 (.8/121(, وهناية احملتاج )9/328(, وحتفة احملتاج )5/154(, والغرر البهية )9/475)
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وشاهنٍي  (1) ابزٍ ككلٍب وفهٍد و   وحيلا اّلصطياد ِبوارح السباع والطريقوله: " 
 چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ . قال تعاىل:(2)بشرط كوْنا معلامة"

ية. اآل (3)
قال ابن عباس رضي هللا عنهما: اجلوارح الكالب والطيور املعّلمة, مشتقة من اجلرح وهو 

. ومكّلبني, قيل: من التكليب, وهو اإلغراء. وقيل: من الكسب؛ لكسب أهلها هبا
أّن  عدي بن حامت. وعن (4)التضرية ابالصطياد أي التعّود به. يُقال: مكلٌَّب إذا ُضري

, مث أرسلته, وذكرت اسم هللا عليه, فكْل ما ما عّلمَت من كلب أو ابزقال:  النيب 
وجرحْته  (6)/. واملراد جبواز االصطياد هبا أّن ما أخذْته(5)أمسك عليك. رواه أبوداود

                                                           

: الثالثة ابز.: الثانية ،-الياء خمففة- البازي: املشهورة الفصيحة: لغات ثالث فيه: البازي (1)
 (،169 )ص التنبيه ألفاظ انظر حترير .األكثرون أنكرها غريبة وهي ،-الياء بتشديد- ابزيّ 

 (.21 )ص الصحاح وخمتار (،381 )ص للبعلي واملطلع

(, وحبر 18/103(, وهناية املطلب )1/460(, واملهذب )15/4انظر احلاوي الكبري ) (2)
 (.8/15(, والتهذيب )4/107املذهب )

 .3سورة املائدة:  (3)

(, والنجم الوهاج 8/165(, وكفاية النبيه )12/19(, وفتح العزيز )4/535لبيان )انظر ا (4)
 (.518(, وكفاية األخيار )ص9/476)

(, وأمحد يف مسنده, ابب حديث 2851أبوداود يف سننه, ابب يف الصيد, برقم ) اخرجه (5)
 إذا املعلمة البزاة (, والبيهقي يف السنن الكربى, ابب18258عدي بن حامت الطائي, برقم )

 بن عدي عن الشعيب، عن جمالد، ّنري، عن بن هللا ( كلهم من عبد18885أكلت, برقم )
 عن احلفاظ به أيت مل الرواية هذه يف "البازي" ذكر: البيهقي بعد ذكر احلديث حامت. وقال

 داود أبو رواه احلديث "هذا املنري: جمالد. وقال ابن امللقن يف البدر به أتى وإّنا الشعيب
 جمالد: قال ضعيف. حديث ولكنه عدي، عن الشعيب عن جمالد رواية من البيهقي وكذلك

. حيتج حبديثه ال: مرة حيىي وقال. ضعيف: والدارقطين والنسائي مرة حيىي وقال. بشيء ليس
 (.1/738وضّعفه األلباين يف ضعيف اجلامع الصغري ) (.255/ 9)صاحل" : مرة وقال

 /ب/أ(.454)( 6)
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وأدركه صاحبها ميتا أو يف حركة املذبوح, حيّل أكله. ويقوم إرسال الصائد وُجرح 
دور عليه بشرط كون اجلارحة مَعلَّمة. فإن اجلارحة يف أي موضع كان مقام الذبح يف املق

 مل تكن معلَّمة مل حيّل. فإن أدركه فيه حياة مستقرة ذّكاه كغريه. 
أبن تنهزجر جارحة السباع بزجر صاحبها, ويسرتسل إبرساله, وميسك قوله: "

أن يْنزجر  شروط التعليم يف الكلب والنمر والفهد أربعة:يعين أّن  الصيد, وّل أيكل منه"
 بزجر صاحبها, وأن يسرتسل إبرساله أي إذا أغرى ابلصيد هاج, وأن ميسك الصيد

. وذكر (1)وأن ال أيكل منه. ويف قول: ال ُيشرَتط فيحبسه على صاحبه وال خيّليه
رمحه هللا أّن ظاهر املذهب أنّه ُيشرَتط أيضا أن ينطلق ابنطالق صاحبه, وأنّه  (2)اإلمام

. وقوله "يْنزجر" أي ينتهي إذا هناه وهو من األضداد. (3)/لو انطلق بنفسه مل يكن معلَّما
 زجره حثّه وزجر كّف. 

كما يف جوارح   يف األظهر" وُيشرَتط ترك األكل يف جارحة الطري قوله: "
, والطيوُر (4)السباع . والثاين ال ُيشرَتط؛ ألّن الكلب ميكن أن يكّف عنه ابلضرب العنيفِّ

. وُيشرَتط فيها أن هتيج (5)ال حتتمل ذلك, بل قيل إّّنا ميكن تعليمها ابإلطماع يف الطعام
بعد الطريان. ويبعد  /أ[367] : وال يطمع يف انزجارها(6)عند اإلغراء أيضا. قال اإلمام

                                                           

(, 12/18(, وفتح العزيز )15/21والصحيح من املذهب اشرتاطها. انظر احلاوي الكبري ) (1)
 (.9/484(, والنجم الوهاج )8/172(, وكفاية النبيه )3/246والروضة )

 (.18/123انظر هناية املطلب ) (2)

 /ج/أ(.220) (3)
احملتاج (, وحتفة 2/228(, وفتح الوهاب )9/479وهو األظهر انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.8/121(, وهناية احملتاج )6/111(, ومغين احملتاج )9/303)

 (.8/18وهو اختيار املزين. انظر التهذيب ) (5)

 أول يف انكفافها يشرتط أن أيضاً  ويبعد فيه، مطمع فال الطريان، بعد انزجارها ونصه: "أما (6)
 .(105/ 18) املطلب أعلم". انظر هناية وهللا جائعة، وهي الصيد، هلا ملح وقد األمر
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أيضا اشرتاط انكفافها يف أول األمر. وذكُر املصنفِّ اشرتاَط ترك األكل يف الطري يدّل 
على أّن قوله أواًل جارحة السباع إّّنا قصد به ختصيص االنزجار جبارحة السباع موافقة 

 . (1))لإلمام(
الشروط بعد ذكر جارحة السباع والطري خبالف مقالة اإلمام.  (2)وذكر الشافعي

وحكاية  حة السباع ابعتبار عدم األكل منه,ومقتضى عبارة الكتاب اجلزم يف جار 
فيهما. قال اإلمام البلقيين: "ال اخلالف  (3)القولني يف جارحة الطري. ويف الروضة وأصلها

 . "(4)عرف اخلالف يف شيء من كالم الشافعي ن
أي والرجوع  "اجلارحة (5)وُيشرَتط تكرر هذه األمور حبيث ُيَظنُّ أتدُّبقوله: "

يف عدد ذلك إىل أهل اخلربة ابجلوارح على الصحيح. وقيل: ُيشرَتط ثالث مرات. قيل: 
 . (6)مرتني

, مل حيلا ذلك الصيد يف ولو ظهر كونه معلاما مث أكل من حلم صيد قوله: "
يف حديث عدي: فإن  أي سواء أكل قبل قتل الصيد أو بعده؛ لقوله  (7)األظهر"

                                                           

ويف )أ(: )لألم(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(؛ ألّن اّلذي ذكر ختصيص االنزجار  (1)
 هو اإلمام كما ذُكر آنفا. 

 أن جيمع أن وهو وغريها والعقاب والشاهني والصقر البازي واحد كله  الطائر ونصه: "وتعليم (2)
 .(249/ 2) انظر األمفيحبس".  وأيخذ فيطري ويستشلي فيجيب يدعى

 (.3/246(, والروضة )12/19انظر فتح العزيز ) (3)

 (.3/388انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 ويف )ج(: )أدب( بدل )أتّدب(. (5)

(, 12/20(, وفتح العزيز )7/108والصحيح من املذهب أنّه يشرتط التكرر. انظر الوسيط ) (6)
 (.8/121(, وهناية احملتاج )9/330حملتاج )(, وحتفة ا9/479والنجم الوهاج )

(, 8/182(, وكفاية النبيه )3/246(, والروضة )12/22وهو األظهر انظر فتح العزيز ) (7)
 (.9/479والنجم الوهاج )
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. والثاين: حيّل (1)على نفسه. متفق عليه, فإين أخاف أن يكون أمسك أكل فال أتكل
, وذكرت اسم إذا أرسلت كلبك املعّلمو :  (2) أيب ثعلبة اخلشينيف حديث  لقوله 

رواه أبوداود هللا, فُكْل. قال: وإن قتل, قال: وإن قتل. قال: وإن أكل, قال: وإن أكل. 
 (5)الصحيح أنّه معّلل. زاد املصنف أّن اجلرجاين (4) (واباجلو ). (3)والنسائي وابن ماجه

قالوا: إن أكل عقيب القتل ففيه القوالن, وإاّل فُيحَمل قطعا. وحكاه اإلمام  (6)وغريه

                                                           

(, ومسلم يف صحيحه, 5487التصيد, برقم )ما جاء يف البخاري يف صحيحه, ابب  اخرجه (1)
 .( كالمها من حديث عدي بن حامت 1929ابب الصيد ابلكالب املعلمة, برقم )

ُّ، ثـَْعَلَبةَ  أَبُو (2)  بن الش: وقيل. الكرمي عبد بن جرثومة امسه: وقيل. انشم بن جرهم وامسه اخْلَُشينِّ
 ثعلبة أبو وتويف. اليمن من جرثوم ويقال. قضاعة من وخشني. عمرو بن جرثوم: وقيل. محري

 الطبقات انظر. مروان بن امللك عبد خالفة أول يف وسبعني مخس سنة ابلشام اخلشين
/ 3) حبان البن والثقات(, 564/ 1) للبغوي الصحابة ومعجم(, 292-291/ 7) الكربى

63). 

منه", ومل يذكر قوله "وإن قتل". وذكر الرتمذي قوله "وإن قتل"  أكل وإن ذكر أبوداود بلفظ"  (3)
انظر سنن ومل يذكر قوله "وإن أكل". يبدو يل أّن املصنف مجع بني اللفظني, وذكره ابملعىن. 

(, وسنن الرتمذي, ابب ما جاء ما يؤكل من صيد 2852, ابب يف الصيد, برقم )أيب داود
تىب النسائي, ابب صيد الكلب اّلذي ليس مبعلم, (, وجم1464الكلب وما ال يؤكل, برقم )

( من حديث أيب ثعلبة 3207(, وسنن ابن ماجه, ابب صيد الكلب, برقم )4266برقم )
. وقال الرتمذي بعد ذكر احلديث: هذا حديث حسن. وضعفه األلباين يف اخلشين 
 .(385 ص /2ج) (,492داود, ابب يف الصيد, برقم ) أيب ضعيف

 والصحيح هو ما أثبته. .الثالثة: )وجواب(ويف النسخ  (4)

 (.3/247انظر النقل عنه يف الروضة ) (5)

 (.8/182(, وكفاية النبيه )12/21انظر فتح العزيز ) (6)
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إذا , قال: ويُلَحق هبذا ما (3)واملاوردي (2)والدارمي (1)البلقيين عن الشيخ أيب حامد
 . انتهى. (4)"أمسكه, وأكل منه, ومل يقتله, فإنّه ال حيرم قوال واحدا

وإذا قلنا ابلتحرمي, فتكّرر أكله, وصار عادة, حُرم الصيد اّلذي أكل منه بال 
. وقد يرتّجح التحرمي. وإطالق الكتاب (5)خالف. ويف حترمي ما أكل منه من قبُل وجهان

والطيور, وهو كذلك. وتقييده ابللحم ال حاجة إليه, يقتضي جراين القولني يف السباع 
  .(6)قال ذلك اإلمام البلقيين أذنه أو عظمه فاخلالف فيه. بل لو أكل من جلده أو

 استئنافأي فإذا قلنا ابلتحرمي فال بّد من  "فُيشرَتط تعليٌم جديدٌ قوله: "
 . (7)التعليم, وال ينعطف التحرمي على ما اصطاده من قبلُ 

أي إذا اقتصر عليه, وال خيرج الكلب عن كونه  وّل أثر لَِلعهق الدم" قوله: "
معّلما؛ ألنّه مل يتناول ما هو مقصود الصائد. ولو أكل حشوة الصيد فطريقان 

قال   يْنزجر عند الزجر.االرسال أو مل على قويل الّلحم. ولو مل يسرتسل عند (8)أصّحهما
ينبغي أن يكون يف حترمي الصيد وخروجه عن التعليم اخلالف يف األكل؛ ألّن  "الرافعي: 

                                                           

 (.7/110انظر الوسيط ) (1)

 (.9/105انظر النقل عنه يف اجملموع ) (2)

 (.9/15انظر احلاوي الكبري ) (3)

 (.3/388انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 (.4/246) حاشيتا قيلويب وعمرية(, و 5/155(, والغرر البهية )12/22انظر فتح العزيز ) (5)

 (.3/389انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)

(, وكفاية النبيه 3/247(, والروضة )12/21(, وفتح العزيز )8/18انظر التهذيب ) (7)
(8/812.) 

وهو األصح. وقيل القطع ابحلل؛ ألنّه يلقى غالبا, وال يقصد كالدم. انظر فتح العزيز  (8)
 (.9/480(, والنجم الوهاج )3/248(, والروضة )12/22)
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لو أراد الصائد أخذ الصيد منه, فامتنع, ". وقال القفال: (1)"كالًّ منهما شرط يف التعليم
أوىل ابلتحرمي وهو متعني, بل "الزركشي:  (3). قال(2)"وقاتل دونه, فهو كما لو أكل منه

. ويف جوارح الطري إذا أكلْت من (5)"عليه شّدة اجلوع (4)من جمّرد األكل؛ ألنّه قد حتمله
طرد القولني كالكلب. والثاين القطع  (6)الصيد وقلنا: ُيشرَتط تركه طريقان أصّحهما

مع  تأتىالقطع ابحلّل ال ي (8)إنّ ". وقال البلقيين: (7)ابحلِّّل. كذا يف الروضة وأصلها
. الكلب من الصيد جنس (10) َمَعضُّ و  . قوله: "(9)"اشرتاط ترك األكل يف التعليم

 (11)يُ َقوَّرواألصحا أناه ّل يعفى عنه, وأناه يكفي غسله مباء وتراب, وّل جيب أن 

                                                           

 (.12/22انظر فتح العزيز ) (1)

 (.9/107انظر النقل عنه يف اجملموع ) (2)

 ويف )ج(: )وقال( بدل )قال(. (3)

 حتمله(.ويف )ج(: )حتمل( بدل ) (4)

 (.584انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق أمحد العبيد )ص (5)

(, والنجم الوهاج 3/248(, والروضة )12/22(, وفتح العزيز )1/461انظر املهذب ) (6)
 (.2/228(, وفتح الوهاب )9/479)

 (.3/248(, والروضة )12/22انظر فتح العزيز ) (7)

 ساقط من )ج(.حرف )إّن(  (8)

 (.2/228انظر النقل عنه يف فتح الوهاب ) (9)

 وإذا صاد يعدي إىل الصيد. .يصيبه الكلب, فيمرض مغلظة جناسة نوع وهو أي معضّ  (10)
 .(7/234) العرب ولسان(, 4/82) واملخصص(, 60/ 1) اللغة هتذيب انظر

 يف البطيخ. انظر املغرب يقور كما  مستديرا خرقا وسطه من قطع تقويرا أي الشيء قّور (11)
 (.2/519(, واملصباح املنري )262, وخمتار الصحاح )ص(396 ص) املعرب ترتيب
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غسل حّل أكله. وقيل: إنّه  (2)/كغريه. فإذا  (1) التعفريأي جيب غسله سبعا مع  وُيطَرح"
طاهر. وقيل: إنّه جنس يعفى عنه, وحيّل أكله بال غسل. وقيل: جنس ال يطهر ابلغسل, 

. (5)لعابه, فال يتخّلله املاء (4)؛ ألنّه يشرب(3)/بل جيب تقوير ذلك املوضع وطرحه
ابألصّح يقتضي أّن اخلالف يف العفو وجهان. وكذا حكاه الرافعي عن أكثرهم. قال: 

 . ورّجحه اإلمام البلقيين. (7) "(6)وقال الصيدالين: قوالن منصوصان"
؛ (8), فقتله بثقلها, حلا يف األظهر"ولو حتاملت اجلارحة على صيد قوله: "

. وألنّه يعّز تعليمه أن (9) چہ  ہ  ھ    ھہچ لعموم قوله تعاىل:

                                                           

(, وغريب احلديث للقاسم بن 2/122الرتاب. انظر العني ) يف مرغته إذا تعفريا الرجل عفرت (1)
 .(765/ 2) اللغة (, ومجهرة2/143سالم )

 /ج/ب(.220) (2)
 /ب/ب(.454)( 3)

 )ب(: )تشرب( بدل )يشرب(.ويف  (4)

(, والنجم الوهاج 3/248(, والروضة )12/23واملذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/331(, وحتفة احملتاج )1/556(, وأسىن املطالب )9/481)

 (.2/227انظر األم ) (6)

 (.12/23انظر فتح العزيز ) (7)

(, 9/482(, والنجم الوهاج )3/244والروضة )(, 12/16وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.8/122(, وهناية احملتاج )9/331وحتفة احملتاج )

 .4سورة املائدة:  (9)
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, (1), وذكر اسم هللا عليهما أهنر الدم: ال يقتل إاّل ُجرحا. والثاين: حيرم؛ ملفهوم قوله 
 . (2)فكلوا

ابلتحرمي فهو  (3)يف خمتصر البويطي جزم الشافعي "وقال اإلمام البلقيين: 
ومّل اخلالف ما إذا مل جيرح الصيد. فإن جرحت, مث حتاملت عيه, ". قال: "مذهبه

 (5)ذلك. ونّص عليه يف األميدّل ل (4)وقتلته, حّل بال خالف. وكالم الروضة وأصلها
. وطُرِّد هذا فيما إذا عّضته, ومل جيرحه أو ضّمته, (7)قاله يف التحرير ".(6)واملختصر

ز بقوله "بثقلها" عما لو مات فزعا منها أو بشّدة عدوه, فإنّه ال حيّل قطعا  فمات. واحرت 
فيه  (2)الذخائر (1)صاحب  . وحكاية(10)وغريمها (9)والشاشي (8)كما حكاه ابن الصباغ

 فيه اخلالف منكرة. 

                                                           

 سقطت كلمة )عليه( من )ج(. (1)

 (, ومسلم يف صحيحه, ابب2488البخاري يف صحيحه, ابب قسمة الغنم, برقم ) اخرجه (2)
(, وأبو داود 1968العظام, برقم ) وسائر والظفر، السن، إال ،الدم أهنر ما بكل الذبح جواز

 عن رفاعة، بن عباية ( كلهم من طرق عن2821يف سننه, ابب يف الذبيحة ابملروة, برقم )
 خديج. واللفظ أليب داود. بن رافع جده عن أبيه،

 ب(.59انظر خمتصر للبويطي )ل (3)

 (.3/244(, والروضة )12/16انظر فتح العزيز ) (4)

 (.2/259انظر األم ) (5)

 (.8/390انظر خمتصر املزين ) (6)

 (.390-3/389انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 (.343 النذور )ص كتاب  آخر إىل السري كتاب  أول من  الصباغ البن انظر الشامل (8)

 (.594انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق أمحد العبيد )ص (9)

 حاشيتا قيلويب وعمريةو  (،8/122) احملتاج وهناية (،4/275) احملتاج انظر مغين (10)
(4/246.) 



 الصيد والذبائحالمشرع الروي شرح منهاج النووي                       كتاب 
 

 

 
461 

ه أو بقوة إمساكه من غري عقر, ففيه  مث الثقل ليس بقيد, بل لو مات بِّعضِّّ
. فلو قال "فمات إبمساكها من غري ُجرح" (4)وغريه (3)القوالن كما صرّح به املاوردي

 لكان أحسن لشموله. 
ت به شاٌة ولو كان بيده سكني, فسقط قوله: " , واجنهََرَح به صيد أو احتكا

؛ ألّن أو اسرتسل كلٌب بنفسه, فقتل, مل حيلا" وهو يف يده, فانقطع حلقومها وَمرِيُئها
. فُيشرَتط (5)فُكلْ  إذا أرسلت كلبك املعّلم. فقال: ابإلرسالقّيد جتويز األكل  النيب 

أن يكون الذبح أو عقر الصيد آبلة أو جارحة مقصودا للذابح والصائد. وله ثالث 
, فانعقر به (6) منجالمراتب: األوىل قصُد أصلِّ الفعل اجلارح. فلو نصب سكينا أو 

صيد ومات, فهو حرام؛ ألنّه تسّبب إىل إهالكه بنصب املنجل. والذكاة ال حتصل 
. ولو كان يف يده حديدة, فحرّكها, وحّكت الشاة أيضا حلقها ابحلديدة, (7)ابلتسبب

                                                           

 األصل، األرسويف املخزومي القرشي جنا، بن مجيع بن جملي املعايل أبو جملي هو القاضي (1)
 يف يوجد ال رمبا غريب نقل وفيه. الذخائر كتاب  وله الشافعي، الفقيه والوفاة، الدار املصري

 ودفن هــــ.550 سنة القعدة ذي يف وتويف. مبصر القضاء املذكور املعايل أبو وتوىل. غريه
 ص) املذهب والعقد(, 154/ 4) األعيان وفيات انظر. تعاىل هللا رمحه الصغرى، ابلقرافة
131). 

 (.9/483انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (2)

 (.15/51انظر احلاوي الكبري ) (3)

 (.6/112(, ومغين احملتاج )9/331(, وحتفة احملتاج )4/151انظر حبر املذهب ) (4)

(, ومسلم يف صحيحه, 5487البخاري يف صحيحه, ابب التصيد, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (5)
 . ( كالمها من حديث عدي بن حامت 1929برقم ) ابب الصيد ابلكالب املعلمة,

, (492/ 1) اللغة انظر مجهرة به أي يرمى به. ينجل الرمح الواسع اجلرح. مسي به؛ ألنه وهو (6)
 (.11/57(, وهتذيب اللغة )625والبارع يف اللغة )ص

 (.9/483(, والنجم الوهاج )4/153(, وحبر املذهب )15/53انظر احلاوي الكبري ) (7)
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فحصل انقطاع حلقومها ابحلركتني, فهي حرام. ولو أّن صاحب الكلب زجره ملا 
اسرتسل, فانزجر ووقف, مث أغراه, فاسرتسل, وقتل الصيد, حّل بال خالف. وإن مل 

 . (1)يف عدوه وحّدته أو مل يزديْنزجر ومضى على وجهه, مل حيّل الصيد, سواء زاد 
ُوه يف األصحا  وكذا لو اسرتسل فأغراه صاحبه فزاد قوله: " يعين إذا  "عده

اسرتسل الكلب بنفسه, فلم يزجره صاحبه, بل أغراه, فإن مل يزد عْدوه, مل يؤثر إغراؤه, 
ع ابالنزجار فصار كاملعدوم. وإن زاد عدوه انقطلصيد بال خالف؛ ألّن األول قد وحُرم ا

حرم على األصح وهو املنصوص؛ ألنّه اجتمع االسرتسال احملرم واإلغراء املبيح. فيغلب 
التحرمي. والثاين: حيّل صيده؛ ألنّه قد ظهر أثر اإلغراء, فينقطع االسرتسال, ويصري كأنّه 

وزايدة العدو بعد ما زجره, مل يْنزجر, فعلى  (3). فإن كان اإلغراء(2)جرح إبغراء صاحبه
 . (4)الوجهني وأوىل ابلتحرمي. وبه قطع العراقيون

أي إذا كان السهم يقصر عن  حلا " ولو أصابه سهٌم إبعانة ريحٍ  قوله: "
الصيد, فأصابه إبعانة الريح حّل قطعا؛ ألنّه ال ميكن االحرتاز من هبوهبا. وأبدى اإلمام 
فيه ترّددا. ولو أصاب السهم األرض أو انصدم حبائط, مث أصاب الصيد, حّل يف 

                                                           

(, وهناية 6/112(, ومغين احملتاج )9/331(, وحتفة احملتاج )9/483انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/122احملتاج )

(, والنجم الوهاج 3/249(, والروضة )12/26واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/332(, وحتفة احملتاج )1/514(, وأسىن املطالب )9/483)

فيغلب التحرمي. والثاين: حيّل صيده؛ ألنّه قد ظهر أثر اإلغراء, فينقطع سقط من )ب( قوله ) (3)
 (.االسرتسال, ويصري كأنّه جرح إبغراء صاحبه. فإن كان اإلغراء

(, وأسىن املطالب 9/483(, والنجم الوهاج )3/249(, والروضة )12/26انظر فتح العزيز ) (4)
 (.9/332(, وحتفة احملتاج )1/514)
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و ول . املرتبة الثانية قصد جنس احليوان. وأشار إليها بقوله: "/ب[367] (1)األصحّ 
؛ , فقتله, حُرم يف األصحا "أرسل سهما ّلختبار قوته أو إىل غَرٍض فاعرتض صيد

ألنّه مل يقصد الصيد ال معينا وال مبهما. والثاين حيّل؛ لوجود قصد الفعل واالعتبار به؛ 
. وجيراين فيما إذا كان يرى ذلك الصيد, ولكن (2)ال مبورد الفعل وما يتعلق به من ظنٍّ 

ابألصّح يف  (3)ُرمي إىل هدف أو ذئٍب ومل يقصد الصيد, فأصابه. كذا عرّب يف الروضة
. وقال اإلمام البلقيين يف مسألة (4)املسائل, وهو يقتضي أّن اخلالف وجهان

انتهى.  .(9)صّححهما  (8)واملختصر (7)إّن اخلالف قوالن. ومنصوص األم (6)/:(5)الكتاب
, فاعرتض صيد, فقتله, مل حيّل على (10)ولو أرسل كلبا حيث ال صيد"ويف الروضة: 

يقتضي ". وقول الكتاب "فاعرتض صيد". قال البلقيين: (1). وقيل: وجهان(11)"املذهب

                                                           

(, 2/228(, وفتح الوهاب )9/484ذكر. وقيل: ال حيل. انظر النجم الوهاج ) واألصح كما (1)
 (.6/113(, ومغين احملتاج )9/332وحتفة احملتاج )

(, ومغين 9/332(, وحتفة احملتاج )2/228(, وفتح الوهاب )9/484انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.6/113احملتاج )

 (.3/250انظر الروضة ) (3)

(, 3/250(, والروضة )12/29م وهو األصح. وقيل: حيل. انظر فتح العزيز )الوجه األول حير  (4)
 (.9/484والنجم الوهاج )

 ويف )ب( و )ج(: )مسأل ي الكتاب( بدل )مسألة الكتاب(. (5)

 /ج/أ(.221) (6)
 (.2/228انظر األم ) (7)

 (.281انظر خمتصر املزين ) (8)

 (.3/390انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)

 ويف )ج(: )يصيد( بدل )صيد(. (10)

 (.3/251انظر الروضة ) (11)
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أنّه قيٌد حملّل الوجهني, وأنّه لو كان هناك صيد حّل, وليس كذلك. وإّّنا املعترب أن ينوي 
 . (3)"عليه (2)كما نصّ   الصيد

ِظباٍء, فأصاب واحدة,  (4) ِسرهبَ أو  ولو رمى صيدا ظناه حجرا قوله: "
. وجيري (6)؛ لوجود القصد فيهما. وقيل: ال حيّل يف األوىل؛ ألنّه مل يقصد الصيد"(5)حلا 

معصوما أو غري معصوم أو خْنزيرا أو حيواان آخر  الوجهان فيما إذا رمى ما ظّنه آدميا
مّرما, فكان صيدا, فقتله أو ظّنه صيدا غري مأكول, فكان مأكوال أو قطع يف ظلمة ما 
ظّنه ثواب, فكان حلق شاة, وانقطع احللقوم واملريء أو أرسل كلبا إىل شاخٍص ظّنه 

يف ظلمة حيواان يظّنه  مل يغلب على ظّنه شيء من ذلك أو ذبح(7)حجرا, فبان صيدا أو
رٍب من (9)/ (8)مّرما, فبان أنّه ذبح شاة. والصحيح احلّل يف اجلميع . وأّما إذا رمى إىل سِّ

الظباء أو أرسل كلبا, فأصاب واحدة منها, فحالل قطعا. وإن مل يقصد عني تلك 

                                                           

 (.1/557(, وأسىن املطلب )3/251(, والروضة )12/29انظر فتح العزيز ) (1)

 (.2/228انظر األم ) (2)

 (.3/390انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

/ 2) املغيث والنساء. انظر اجملموع والبقر، واحلمر واخليل والقطا الظباء من القطيع: السرب (4)
 (.1/463(, ولسان العرب )2/356, والنهاية يف غريب احلديث )(75

 (.535 ص:ويف النسخ كلها )حّل(, ولكن يف منهاج الطالبني )حّلت(. انظر ) (5)

(, وحتفة احملتاج 1/557(, وأسىن املطالب )9/485واألصح أنّه حيل. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.8/123(, وهناية احملتاج )6/113, ومغين احملتاج )(9/332)

 ويف )ب(: )و( بدل )أو(. (7)

(, وفتح العزيز 8/23والصحيح كما ذكر املصنف. وقيل: ال حيل. انظر التهذيب ) (8)
 (.6/114(, ومغين احملتاج )9/333(, وحتفة احملتاج )3/251(, والروضة )12/29)

 /ب/أ(.455)( 9)
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ه, لكن من صور املرتبة الثالثة يف قصد عني احليوان. فإن كان ال يرا (1) الواحدة, )وهي(
 . (2)حيّس به يف ظلمة أو كان بني أشجار ملتّفة وقَصَده, حلّ 

"وإن قصد واحدة فأصاب غريها قوله: " هو املنصوص  , حلات يف األصحا
لوجود قصد الصيد. ومنهم من قطع ابحلّل, سواء أعدل السهم  (4)واملختصر (3)يف األم

؛ ألنّه (6)اّل ي قصدها إىل غريها أم ال. والثاين املنع. ونّص عليه يف البويطي (5)عن اجلهة
أصاب غري ما قصده. والثالث إن كان حالة الرمي يرى املصاب حّل, وإاّل فال. والرابع 

 . (7)إن كان املصاب من السرب اّلذي رآه, ورماه, حّل, وإاّل فال
احلّل, سواء أعدل  (9)آخر, فاألصحّ  صيد, فقتل صيدا (8)أّما إذا أرسل كلبا على

عن جهة االرسال أم ال؛ ألنّه ال يعترب تكليفه ترك العدول. وألّن الصيد لو عدل, فتبعه 
 الكلب, حّل قطعا. 

 
 

                                                           

 والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(. ويف )أ( )وهو(. (1)

 (.3/251(, والروضة )12/31انظر فتح العزيز ) (2)

 (.2/228انظر األم ) (3)

 (.281انظر خمتصر املزين ) (4)

 ويف )ب(: )جهة(, ويف )ج(: )تلك اجلهة( بدل )اجلهة(. (5)

 ب(.59انظر خمتصر البويطي )ل (6)

(, وفتح الوهاب 9/458(, والنجم الوهاج )9/119)(, واجملموع 12/32انظر فتح العزيز ) (7)
 (.9/333(, وحتفة احملتاج )2/226)

 ويف )ج(: )عن( بدل )على(. (8)

(, 12/32(, وفتح العزيز )8/22(, والتهذيب )1/463وهو األصح. انظر املهذب ) (9)
 (.3/252والروضة )
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؛ الحتمال موته , حُرم"ولو غاب عنه الكلب والصيد, مث وجده ميتاقوله: "
بدمه. فرمّبا جرحه الكلب وأصابته جراحة  (2)الكلب (1) تضمخبسبب آخر. وال أثر ل

 . (3)أخرى. وقيل: حيلّ 
أن يغيب عنه قبل أن جيرحه  (4)صورة املسألة كما قاله املاورديشي: قال الزرك

الكلب. أّما لو بلغ منه مبلغ الذبح وهو يراه, مث غاب عنه, مث وجده ميتا, حّل قطعا؛ 
 . (6)فلم حيرم ما حّل مبشاهدته عند مشاهدته. (5)ألنّه قد صار مذكا

؛ ألنّه حيتمل أن حُرم يف األظهر" وإن جرحه وغاب مث وجده ميتا قوله: "
 . (8). وصّححه البغوي(7)يكون املوت بسبب آخر. والتحرمي حيتاط له. والثاين حيلّ 

 
 

                                                           

(, 2/442, ومعجم ديوان األدب )(608/ 1) اللغة انظر مجهرة إذا تلطخ. تضمخا تضمخ (1)
 (.1/426والصحاح )

 سقط من )ب( قوله )بدمه. فرمبا جرحه الكلب(. (2)

(, والنجم الوهاج 3/252(, والروضة )12/34انظر فتح العزيز )واألصح أنّه ال حيل.  (3)
 (.6/114(, ومغين احملتاج )9/486)

 (.15/15انظر احلاوي الكبري ) (4)

 : )ملكا( بدل )مذّكا(.ويف )ب( (5)

 (.606انظر السراج الوهاج, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق الطالب: أمحد العبيد )ص  (6)

(, والروضة 12/34(, وفتح العزيز )8/19واألظهر كما ذكر املصنف. انظر التهذيب ) (7)
 (.9/486(, والنجم الوهاج )8/187(, وكفاية النبيه )3/252)

 (.8/19)انظر التهذيب  (8)
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وثبتت فيه أحاديث . (1)احلّل أصّح دليال. وصّححه الغزايل يف اإلحياء"قال يف الروضة: 
رمحه هللا احلّل على صحة  (3)ومل يثبت يف التحرمي شيء. وعّلق الشافعي .(2)صحيحة
 . (4)"وهللا أعلم احلديث.

 نياملذهب املعتمد هو التحرمي كما صّححه مجهور العراقي"وقال اإلمام البلقيين: 
وغريهم. وقوله: " مل يثبت يف التحرمي شيء" ممنوع. ففي سنن البيهقي بطرق حسنة يف 

ومل تر فيه أثر غريه, وتعلم أنّه قتله,  (5)إذا رأيت سهمك فيه: عدي بن حامتحديث 
 (7)". فهذا تقييد لبقية الرواايت املطلقة. وهو دالٌّ على التحرمي يف مّل الّنزاع(6)فُكْله"

أصّحها على قولني. ومّله ما إذا مل يكن على الصيد أثٌر آخُر.  (8)انتهى. واخلالف طُُرق
                                                           

 (.2/95حياء علوم الدين )انظر إ (1)

انظر صحيح مسلم, ابب إذا غاب عنه الصيد مث  على سبيل املثال من األحاديث الصحيحة (2)
 (.1931وجده برقم )

 أتومهه فإين شيء, - - النيب على جاء يكون أن إال هذا إال عندي فيه جيوز ونصه: "وال  (3)
 وجل عز هللا فإن قياس وال رأي معه يقوم وال -  - النيب أمر خالف شيء كل  فيسقط

 .(250/ 2) . انظر األم-  - بقوله العذر قطع

 (.3/253انظر الروضة ) (4)

 (.بطرق حسنة يف حديث عدي بن حامت. أه.ويف )ب( تكّرر بزايدة قوله ) (5)

(, 5484البخاري يف صحيحه, ابب الصيد إذا غاب عنه يومني أو ثالثة, برقم ) اخرجه (6)
( والبيهقي يف الكربى, 1929ومسلم يف صحيحه, ابب الصيد ابلكالب املعلمة, برقم )

 ( كلهم من حديث عدي بن حامت. واللفظ للبيهقي.18907ابب , برقم )
 (.3/391انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
 عند أظهرمها. قولني على وأصحها. قطعا حيرم: والثاين. قطعا حيل: هي ثالث طرق. أحدهاو  (8)

 التحليل. (8/19) التهذيب صاحب عند وأظهرمها. التحرمي: وغريهم العراقيني من اجلمهور
(, والروضة 12/34(, وفتح العزيز )7/118انظر الوسيط ) .اإلّناء مسألة: هذه وتسمى

 (.9/333(, وحتفة احملتاج )3/253)
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. (1)وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى, مل حيّل بال خالففإن وجده يف ماء أو 
ومّله أيضا ما إذا مل ينهه اجْلُرُح إىل حركة املذبوح. فإن أهناه والصائد يرى ذلك, مث 

. وذلك وارد على إطالق املصنف. (2)غاب عنه, فهو حالل بال خالف, وال أثر لغيبته
 وهللا أعلم.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, وحتفة احملتاج 3/253(, والروضة )12/34(, وفتح العزيز )7/118انظر الوسيط ) (1)
(9/333.) 

( والروضة 12/35(, وفتح العزيز )8/20(, والتهذيب )8/389انظر خمتصر املزين ) (2)
(3/252.) 
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 فصل
يعين أّن الصيد ميلك بطرق منها أن يضبطه بيده.  "بضبطه بيدهمُيَلك الصيد "

وال يعترب قصد التملك يف أخذه ابليد حىت لو أخذ صيدا لينظر إليه, مَلَكه. ولو سعى 
 . (1)خلف صيد, فوقف الصيد لإلعياء, مل ميلكه حىت أيخذه

ُيسمَّ فاعله, يتناول املالك يف صيد العبد غري وقوله " مُيَلك" ابلبناء ملا مل 
, واملؤّكل يف الصيد الوكيل بناء على صحة التوكيل يف االصطياد, وهو (2)/املكاتب
 األصح. 

مّروا بظيب حاقٍف. فهّم  وأصحابه  ؛ ألّن النيب " وِبُرح مذفِاف قوله: "
. (3). رواه النسائي وغريهحىت جييء صاحبهدعوه : أبخذه. فقال  أصحابه 

 . (5)فسّماه صاحبا له ومنعهم من أخذه .(4)قف هو املثخن العاجز عن االمتناعواحلا
 

                                                           

(, ومغين 9/334(, وحتفة احملتاج )2/229(, وفتح الوهاب )9/487انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.4/124(, وهناية احملتاج )6/115احملتاج )

 /ج/ب(.221) (2)
(, وابن حبان يف 4344, ابب إابحة أكل حلوم محر الوحش, برقم )يف اجملتىب النسائي اخرجه (3)

(, وأمحد يف 5112غريه, برقم ) وبني بينه املشاع للشيء اهلبة املرء قبول إابحة صحيحه, ذكر
 بن ممد ( كلهم من طرق عن15450املسند, حديث عمري بن سلمة الضمري, برقم )

. وصّححه ابن امللقن يف الضمري  سلمة بن عمري عن طلحة، بن عيسى عن إبراهيم،
 (.7/378(, واأللباين يف تعليقات احلسان )9/265البدر املنري )

 (.4/43(, وهتذيب اللغة )1/553(, ومجهرة اللغة )2/188انظر غريب احلديث ) (4)

 والروضة (،12/37) وفتح العزيز (،8/26) والتهذيب (،15/42) الكبري انظر احلاوي (5)
 (.9/488) الوهاج والنجم (،3/254)
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أي حىت عجز عن الطريان والعدو مجيعا. ويكفي  "وإبِِزماٍن وكسر جناحٍ قوله: "
وِبوقوِعه يف . قوله: "(1)للتملك إبطال شّدة العدو وصريورته حبيث يسهل اللحوق به

, سواء وقع بنفسه أو طرده (3)احملّرر (2) " أي للصيد كما صرّح به ]يف[شبكٍة نَصَبها
فإن قدر مل ميلكه ". قال املاوردي: (4)إليها طارد. وهذا إذا مل يقدر على اخلالص منها

. واحرتز بقوله (5)"يف حال قدرته على اخلالص حىت لو أخذه غريه صار أحق به
"نصبها" عّما لو وقعت الشبكة يف يده بال قصد, وتغّفل هبا صيد. واألصّح أنّه ال 

 . (6)مُيَلك
أي أبن يدخله بيتا وحنوه. وبقي من  وإِبجلائه إىل َمِضيق ّل يُفِلت منه" قوله: "

. (8). جزم به يف الروضة وأصلها(7)طرق امللك أن يرسل كلبا على صيد, فيثبته فيملكه
وجتمع هذه الطرق أن يقال سبب ملك الصيد إبطال امتناعه وحصول االستيالء عليه. 

                                                           

الوهاج (, والنجم 8/299(, وكفاية النبيه )3/254(, والروضة )12/37انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/334(, وحتفة احملتاج )9/488)

 سقط حرف )يف( من )أ( و)ب(. واملثبت من )ج(. (2)

 (.464انظر احملرر )ص (3)

 (.4/126(, وحبر املذهب )18/151(, وهناية املطلب )15/25انظر احلاوي الكبري ) (4)

 (.15/40انظر احلاوي الكبري ) (5)

 (،120-7/119) بذلك. انظر الوسيط ميلك أنه: ينالثا واألصح كما ذكر املصنف. والوجه (6)
 (.3/255) والروضة (،12/38) وفتح العزيز

 احملتاج وحتفة (،9/489) الوهاج والنجم (،9/122) واجملموع (،12/38) انظر فتح العزيز (7)
 (.9/279) احملتاج ومغين (،9/334)

 (.3/254(, والروضة )12/38) انظر فتح العزيز (8)
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. فإن كان كذلك مل (1) قـُْرطٍ و  كوسم وقّص جناحٍ ومّل هذا إذا مل يكن عليه أثر ملك  
. ومّله أيضا يف غري صيد املرتّد. فإنّه موقوف بناء على األصّح أّن ملكه (2)ميلكه

خذ, وإاّل فهو ابٍق على موقوف. فإن عاد إىل اإلسالم تبنّي أنّه ملكه من حني األ
 . (5) (4)املتويلقاله  .(3)اإلابحة

: املعتمد أنّه ألهل الفيء. ومّله أيضا يف غري صيد احلرم (6)وقال اإلمام البلقيين
 . (7)/ويف غري احملرم

 
 

                                                           

 أو للعنز يكون أن وهو املعزى، أوالد يف: ويقال املعزى، يف حبة شبه الُقرط واجلمع الُقْرطُة: (1)
 .قـََرطاً  يَقَرطُ  َقرِّطَ : والفعل ُمَقرٌَّط. أقَرُط، والذكر َقرطاُء، فهي أذنيها، من معلقتان زّنتان التيس

 (.9/8(, وهتذيب اللغة )1/64, ومجهرة اللغة )(96/ 5) انظر العني

 (.3/392انظر النقل حترير الفتاوى )( 2)

( وحترير 8/124) احملتاج وهناية (،4/278) احملتاج ومغين (9/335) احملتاج انظر حتفة( 3)
 (.3/392الفتاوى )

 ولد. الّشافعيّ  الفقيه النيَّسابوري، املتويّل  سْعد أبو اإلمام علّي، بن مأمون بن الرمحن هو عبد( 4)
 أيب وعلى األَبيَوْردّي، عليّ  بن أمحد وعلى حسني، القاضي على تفّقه هــــ. وقد426 سنة يف

ْله، مل لكّنه الُفورايّن، لشيخه اإلابنة به متَّم التَّتمَّة كتاب  وله .الفوراينّ  الرمحن عبد القاسم  يُْكمِّ
 اإلسالم انظر اتريخ .هـــ 478 ببغداد سنة احلدود. وتـُُويفّ  إىل فيه وانتهى املنيَّة، وعاَجَلْته

 (.18/33(, والوايف ابلوفيات )14/80, وسري أعالم النبالء )(422/ 10)

 (.3/392انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 انظر املصدر السابق.( 6)

 /ب/ب(.456)( 7)
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لٍ ب ولو وقع صيد يف ملكه, وصار مقدورا عليهقوله: "  وغريِه مل ميلكه  (1) توحُّ
"  (3)هتفرخيفيه و  (2)هتعشيشيعين أنّه ال ميلك الصيد بتوحلِّّه يف ملكه ابملاء أو  يف األصحا

على األصّح؛ ألنّه ال يقصد بسقي األرض االصطياد وال ببناء الدار مَتلُّك الصيد. 
اخلالف فيما إذا مل يكن سقي ". قال اإلمام: (4)والثاين: ميلكه كما لو وقع يف شبكته

. (5)"الصيود. فإن كان يقصد فهو كنصب الشبكة /أ[368]األرض مما يقصد به توّحل 
الطائر, فعّشش فيها طري فاألصّح أنّه ميلكه. وال يتقّيد  تعشيشنعم لو قصد ببناء الدار 

. قال (7)البلقيين (6)ذلك أبن يكون األرض ملكه, بل املستأجرة واملستعارة كذلك. قاله
لو توّحل الصيد عند طلبه يف طني مل ": ومل يقّيده الروايين أبرضه, بل قال: (8)يف الروضة

ميلكه؛ ألّن حصول الطني ليس من فعله. ولو كان هو أرسل املاء يف األرض ملكه 

                                                           

/ 3) انظر العني .وتوحلت الدواب إذا وقعت يف الوحل الّدواّب. فيه يرَتطِّم طنيٌ : الَوَحلُ  (1)
 (.5/1841(, والصحاح )5/162وهتذيب اللغة ), (301

  ومستقر لبيضه الطائر يتخذه مكان: والعش مقامها. لطول عشا تتخذ أي العنكبوت تعشيش (2)
(, 3/1012, والصحاح )(573/ 2) احلريب إلبراهيم احلديث عشه. انظر غريب شيء كل

 (.4/45ومقاييس اللغة )

 وأفرَخَ  فـَرْخ، ذا صارَ : الطائر وأفرَخَ . للفرخ اختََّْذانها أي واستَـْفَرْخناها ،تَفرخيا احَلمامةُ  فـَرَّخت  (3)
(, وهتذيب اللغة 1/590, ومجهرة اللغة )(253/ 4) انظر العني .فـَْرُخه َخرَجَ : البَـْيضُ 

(1/152.) 

 (،12/38) وفتح العزيز (،152-18/151) املطلب هناية املؤلف. انظر ذكر كما  واألصح (4)
 (.8/125) احملتاج وهناية (،3/255) والروضة

 (.18/151انظر هناية املطلب ) (5)

 ويف )ب(: )قال( بدل )قاله(. (6)

 (.3/393انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 (.3/255) الروضة انظر (8)
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حكى عن األصحاب إذا قلنا ال ميلكه  (3)أّن اإلمام (2). وفيها وأصلها(1)حلصوله بفعله
فيه انتفاعا صاحب الدار فهو أوىل بتمّلكه. وليس لغريه أن يتخّطى ملكه ليتمّلكه؛ ألّن 

متلك الغري بغري إذنه. فإن فعل ففي ملكه وجهان كمن حيجر مواات فأحياه غريه, هل 
 ميلكه؟ قال: وهذه الصورة أوىل بثبوت امللك. 

أي سواء كان يدور يف البلد وحوله  "ومىت َمَلَكه مل يَ ُزل ملكه ابنفالتهقوله: " 
أو التحق ابلوحوش. ومن أخذه لزمه رّده إليه. ويدخل يف إطالقه أنّه لو انفلت الصيد 

. وقال املاوردي: لو ختلص (4)بعد وقوعه يف الشبكة ال يزول ملكه عنه, وهو الصحيح
  .(5)بقطع الشبكة عاد لإلابحة, فيملكه من اصطاده, وإاّل مل يزل ملكه عنه

"قوله: " أي ال يزول كما لو سّيب دابته.  وكذا إبرسال املالك له يف األصحا
عن  (7)اجلاهلية. والثاين: يزول. ونقله الروايين (6) سوائبوال جيوز ذلك؛ ألنّه يشبه 

                                                           

 (.4/141انظر حبر املذهب ) (1)

 (.3/255) والروضة (،12/38) انظر فتح العزيز (2)

 (.18/153انظر هناية املطلب ) (3)

 وهناية (،3/256) والروضة (،12/40) وفتح العزيز (،8/27) وهو الصحيح. انظر التهذيب (4)
 (.8/126) احملتاج

 (.15/54انظر احلاوي الكبري ) (5)
 ُوُصول َأو سفر من قدوم َأو مرض من بْرء يف نذرت إِّذا باْلعر  تانكو  سائبة. السوائب مجع (6)

 وال ,اءم نع تطرد الو  ,مرعى من متنع فال ,تسيب أَن يوه ,سائبة  يانق يقولون: ,أمل إىل
َتفع  َواَلء. انظر تفسري الو  ملك ال َأي سائبة هو يقولون: ,ْبدالع عتق يف ذلككو  ,اهب ينـْ
(, ولسان العرب 2/431, والنهاية يف غريب احلديث )(513 ص) الصحيحني يف ما غريب

(1/478.) 
 (.12/41انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (7)
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األوَل إىل النّص, وهو وهم.  (1)النّص: إن قصد إخراجه عن ملكه. ونسب يف الروضة
. ومّل (3). والثالث: إن قصد إبرساله التقرب إىل هللا تعاىل زال, وإاّل فال(2)البلقيينقاله 

اخلالف يف مالك مطلق التصرف. فأّما الصيب أو اجملنون أو احملجور عليه بسفه أو فلس 
. (4)أو املكاتب اّلذي مل أيذن له سيده, فإنّه ال يزول ملكه قطعا, قاله اإلمام البلقيين

قلنا ابملنصوص فإنّه حيّل اصطياده على املعتمد. انتهى. وعلى املصّحح يف  قال: وإذا
الكتاب ال جيوز لغريه أن يصيده إذا عرفه. فإن قال عند اإلرسال: " أحبُته ملن أخذه" 

اإلابحة. فال ضمان على من أكله, لكن ال ينفذ تصرفه فيه. وعلى الثالث  (5)/حصلت
 احلّل لئال يصري يف معىن السوائب. (6)يف حّل اصطياده وجهان. األصّح من زوائده

ل محاُمه إىل بُرِج غريه لزمه ردُّهقوله: " يعين إذا كان املتحّول ملكا  "ولو حتوا
. وإّّنا يلزمه رّده إذا (8). كذا أطلقه الرافعي(7)لألول مل يزل ملكه عنه, ولزم الثاين رّده

قصد أخذه, وإاّل فهو أمانة ال يلزمه مباشرة رّدها ومؤنته. وإّّنا عليه إعالم املالك 
أو فرخ فهو تبع لألنثى  . ولو حصل بيض(9)ومتكينه من األخذ, نّبه عليه اإلمام البلقيين

                                                           

 (.3/257انظر الروضة ) (1)
 (.3/394انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
(, ومغين 9/336(, وحتفة احملتاج )9/490واألصح كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج ) (3)

 (.8/126(, وهناية احملتاج )6/117احملتاج )
 (.3/394رير الفتاوى )انظر النقل عنه يف حت (4)
 /ج/أ(.222) (5)
 (.3/257انظر الروضة ) (6)
(, والروضة 12/43(, وفتح العزيز )18/155(, وهناية املطلب )8/390انظر خمتصر املزين ) (7)

 (.9/491(, والنجم الوهاج )3/258)
 (.12/43انظر فتح العزيز ) (8)
 (.3/395انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)
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دون الذكر. ولو اّدعى حتّول محامه إىل برج غريه مل يصدق إاّل ببّينة. وإن كان املتحّول 
مباحا دخل برج األول فعلى اخلالف السابق يف دخول الصيد ملكه. فعلى األصّح 

 . (1)للثاين أن يتملكه
 ته شيئا منه لثالثٍ فإن اختلط وعُسر التمييُز مل يصحا بيع أحدمها وِهب قوله: "

أي ومل يظهر أنّه ملكه؛ ألنّه ال يتحقق امللك فيما ابعه. فلو ابع أو وهب شيئا معّينا  "
ال أبيه على ابلشخص لثالث, مث ظهر أنّه ملكه صّح, وهو أوىل ابلصحة مما لو ابع م

 . (3)قاله البلقيين .(2)ظن حياته, فبان ميتا
"قوله: " أي وحتتمل اجلهالة للضرورة. "والثاين املنع؛  وجيوز لصاحبه يف األصحا

. وقضية كالمهم أنّه ال فرق يف جراين اخلالف بني أن يكون عدد (4)لعدم حتقق امللك
فيما إذا كان البيع الطيور وقيمتها معلومة أم ال ؟ وهلذا أطلق املصنف هنا, وفّصل 

لثالث. وينبغي اختصاص اخلالف مبا إذا جهال العدد دون القيمة. فإن علماها فينبغي 
 . قاله الزركشي. (5)القطع ابلصحة لصريورهتا شائعة"

, وإّلا فالفإن ابعامها, والعدد معلوم, والقيمة سواء قوله: " أي إذا  ", صحا
احلمام املختلط كّله أو بعضه لثالث, وال يعلم واحد منهما عني ماله. فإن كانت  (6)ابعا

األعداد معلومة كمائتني ومائة, والقيمة متساوية, وُوزِّع الثمن على أعدادها, صّح البيع 
                                                           

 (.3/258(, والروضة )9/143(, واجملموع )12/43انظر فتح العزيز ) (1)
(, وهناية 6/118(, ومغين احملتاج )9/491(, والنجم الوهاج )18/155انظر هناية املطلب ) (2)

 (.8/128احملتاج )
 (.3/395انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
 (،12/44) وفتح العزيز (،18/155) املطلب انظر هناية فاألصح كما ذكر املصنف. (4)

 (.9/339) احملتاج وحتفة (،9/491) الوهاج والنجم (،3/259) والروضة
 (.621أمحد العبيد )ص اب الصيد والذابئح, حتقيق انظر السراج الوهاج, كت (5)

 ويف )ج(: )ابع( بدل )ابعا(. (6)
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ابتفاق األصحاب. وقوله "وإاّل فال" فال يدخل فيه صوراتن ما إذا جهل العدد وتفاوتت 
فيها بعدم الصحة؛ ألنّه ال يعلم كّل واحد حصته من الثمن.  (2). وجزم الرافعي(1)القيمة

وكالمه يف النهاية يدّل ". قال: "فقط (5)عن اإلمام (4)ونقله ابن الرفعة": (3)قال الزركشي
على أنّه من موّلداته. والثانية ما إذا علم العدد, ومل تستوي القيمة. ومل يصرّح هبا يف 
الروضة وأصلها, لكن البطالن فيها ظاهر. فالطريق أن يقول كل واحد منهما "بعتك 

الربج بكذا, فيكون الثمن معلوما, وحيتمل اجلهل يف املبيع  (6)/احلمام اّلذي يل يف هذا
 للضرورة. ولو تصاحلا على شيء صّح البيع, واحتمل اجلهل بقدر املبيع. 

دون  (7), فإن ذفاف الثاين أو َأزهَمنَ عاقبانولو َجَرَح الصيَد اثنان مت قوله: "
؛ أي فهو للثاين"" (8)أي مل يوجد منه تذفيف وال إزمان كما صرّح به يف احملّرر األول"

ألّن جرحه هو املؤثر يف امتناعه, وال شيء على األول جبراحته؛ ألنّه كان مباحا 
 . (9)حينئذ

                                                           

 (.6/118احملتاج )(, ومغين 9/339(, وحتفة احملتاج )9/491انظر النجم الوهاج ) (1)

 (.12/44انظر فتح العزيز ) (2)

 (.620انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذابئح, حتقيق أمحد العبيد )ص (3)

 (.3/396انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 (.18/155انظر هناية املطلب ) (5)

 /ب/أ(.456)( 6)

 والروضة (،12/46) وفتح العزيز (،18/147) املطلب وهناية (،15/41) انظر احلاوي (7)
(3/261.) 

 (.465انظر احملرر )ص (8)

 والروضة (،12/46) وفتح العزيز (،18/147) املطلب وهناية (،15/41) انظر احلاوي (9)
(3/261.) 
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أي وعلى الثاين أرش جراحته, إن حدث منها  وإن ذفاف األول فله" قوله: "
أي وإن  وإن أزمن فله"  . قوله: "(1)نقص يف اللحم أو اجللد؛ ألنّه جىن على ملك الغري

ما ميتنع ابلعدو  (2)كان جرح األول مزمنا أبن كسر جناح ما ميتنع ابلطريان أو رجلَ 
الثاين بقطع حلقوم ومريء فهو حالل, وعليه مث إن ذفاف " .(3)وملك الصيد به

وإن ذفاف ّل بقطعهما . "(4)" أي ما بني قيمته مذبوحا ومزمنالألول ما نقص ابلذبح
ُرحني فحرام. ويضمنه الثاين لألول" . أّما التحرمي إذا ذّفف ال أو مل يذفاف ومات ابجله

بقطع احللقوم واملريء؛ فألّن املقدور عليه ال حيّل إاّل بقطعهما. وكذا احلكم لو رمى إىل 
صيد, فأزمنه, مث رمى إليه اثنيا, وذّفف ال بقطع املذبح. وأّما إذا جرح بال تذفيٍف 

الثاين, إن ذّفف   ومات من اجْلُرحني؛ فألنّه اجتمع مبيح ومرم, فغلب احملرم. وجيب على
. وقوله "ويضمنه (5)كمال قيمة الصيد جمروحا؛ ألنّه أفسد ملك األول عليه فلزمه ضمانه

أنّه إن مات قبل أن يتمكن األول من ذحبه لزم الثاين متام  (6)/الثاين" مطلق. تفصيله
ان وقضية ما أطلقوه أن يقال: إذا ك"قيمته مزمنا؛ ألنّه صار ميتة بفعله. قال الرافعي: 

. واستدرك (7)"الصيد يساوي غري مزمن عشرًة ومزمنا تسعًة جيب على الثاين تسعة
                                                           

 ومغين (،9/492) الوهاج والنجم (،4/559) والبيان (،18/146) املطلب انظر هناية (1)
 (.4/281) احملتاج

 ويف )ج(: )رجله( بدل )رجل(. (2)

 (.6/119(, ومغين احملتاج )9/341(, وحتفة احملتاج )9/493انظر النجم الوهاج ) (3)

 والبيان (،8/28) والتهذيب (،18/133) املطلب وهناية (،2/899) املهذب انظر (4)
 (.9/126) واجملموع (،4/560)

 والبيان (،8/28) والتهذيب (،18/134) املطلب وهناية (،2/899) انظر املهذب (5)
 (.9/126) واجملموع (،12/47) والعزيز (،4/560)

 /ج/ب(.222) (6)
 (.12/51انظر فتح العزيز ) (7)
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جرح األول وإن مل يكن مفسدا فهو مؤثر يف الزهوق ". فقال: (1)صاحب التقريب
فينبغي أن يعترب يف اإلفساد حىت يقال: إذا تساوى غري مزمن عشرة ومزمنا تسعة 

. (2)"ألّن الدرهم أثّر يف فواته الفعالن, فوزّع عليهماومذبوحا مثانية, تلزمه مثانية ونصف؛ 
. وإن متّكن من ذحبه, فذحبه, لزم الثاين أرش جراحته إن نقص هبا, (3)وصّححه الرافعي

وإن تركه حىت مات. فقيل: ال شيء على الثاين سوى أرش النقص. وقيل: متام قيمته 
. والصورة أّن (4)ا وجرحه سيدهمزمنا. واألصّح أنّه جيب عليه ما جيب على من جرح عبد

قيمة العبد عشرة داننري. وكّل جراحة أرشها دينار. واملرّجح فيه أنّه جيمع بني القيمتني, 
فتكون تسعة عشر, فتقسم عليه العشرة, فيلزم األول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا 

. . والثاين: تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة/ب[368]من عشرة داننري
يسقط ما على  (5)فتسقط حصة املالك. وجتب حصة األجنيب. ويف مسألة الصيد

 األول, ويلزم الثاين مبا عليه. 

                                                           

" فإن اسرُتِّّقت لقد سبق التعريف عنه وهو القفال الكبري يف كتاب السري عند قول املصنف:  (1)
 .انقطع نكاُحه يف احلال"

 (.8/201انظر النقل عن صاحب التقريب يف كفاية النبيه ) (2)
 (.12/51انظر فتح العزيز ) (3)
(, والنجم الوهاج 3/264(, والروضة )12/53واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.5/160(, والغرر البهية )9/494)
 الّصيد فيصري املذبح، ُيصب ملو  الثاين، رمى مث وملكه، الّصيد وأزمن األولُ  رمى وهي إذا (5)

 فإان ابلكلية؛ إليها مضافة فاإلماتة املذبح، غري يف مذففة الثانية اجلراحة كانت  فإن ميتة،
 الّصيد الثاين أفسد: فنقول املزمن، األول اجلرح سراين هبا وانقطع هبا، حصل املوت أن حتققنا
 املطلب الصورة. انظر هناية هذه يف اخلالف تقدير جيوز وال مزَمناً، الّصيد قيمة فعليه املزَمن،

 (.12/47(, وفتح العزيز )4/239, والبيان )(141/ 18)
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يعين إذا وقع اجلرحان معا.  ذفافا أو أزمنا, فلهما" (1)و وإن جرحا معا قوله: "
فإن تساواي يف سبب امللك فالصيد بينهما. وذلك أبن يكون كّل واحد مذّففا أو مزمنا. 
لو انفرد أحدمها مزمنا واآلخر مذّففا؛ ألّن اإلزمان مملك كما أّن التذفيف مملك, سواء 

واآلخر يف  (2)تفاوت اجلرحان صغرا أو كربا أو تساواي أو كاان يف املذبح أو أحدمها فيه
 . (3)غريه

أي فالصيد ملن ُجرُحه  وإن ذفاف أحدمها أو أزمن دون اآلخر فله" قوله: "
مذّفف أو مزمن, وال ضمان على الثاين؛ ألنّه مل جيرح ملك الغري. ولو احتمل أن يكون 
اإلزمان هبما أو أبحدمها فالصيد بينهما يف ظاهر احلكم. ويستحب أن يستحّل كل 

 . (4)ورعاواحد اآلخر ت
 حرم على املذهب" ُجِهل السابق (5)وإن ذفاف واحد وأزمن آخر وقوله: "

يف غري املذبح, ومل يعرف السابق, فاملذهب  وأحدمها مزمن واآلخر مذّفف ,ايعين إذا ترتب
أنّه حرام؛ الحتمال تقّدم اإلزمان. فال حيّل بعده إاّل بقطع احللقوم واملريء. وقيل: قوالن  

. (6)وهي أن يغيب الصيد عنه بعد ما جرحه, مث جيده ميتا لني يف مسألة اإلّناء,كالقو 
فسده, فلكل واحد حتليف اآلخر. فإن فإن اّدعى كّل واحد أنّه أزمنه أواًل, وأّن اآلخر أ

                                                           

 ويف )ب(: )أو( بدل )و(. (1)

 ويف )ج(: )يف املذبح( بدل )فيه(. (2)

(, وحتفة 9/455(, والنجم الوهاج )9/100(, واجملموع )18/137انظر هناية املطلب ) (3)
 (.6/120احملتاج )(, ومغين 9/343احملتاج )

 وفتح العزيز (،8/28) والتهذيب (،18/145) املطلب وهناية (،2/899) انظر املهذب (4)
 (.129-9/128) واجملموع (،12/53)

 ويف )ج(: )أو( بدل )و(. (5)

(, ومغين 9/343(, وحتفة احملتاج )9/495واملذهب كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.8/120(, وهناية احملتاج )6/120احملتاج )
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حلفا فذاك. وإن حلف أحدمها لزم الّناكل قيمته مزمنا. أّما إذا كان التذفيف يف املذبح 
جرحه أواًل وأزمنه, وأنّه له حتالفا, والصيد  (2). فإن اّدعى كّل واحد أنّه(1)فالصيد حالل

الصيد له, وله على بينهما, وال شيء ألحدمها على اآلخر. وإن حلف أحدمها فقط ف
أرش ما نقص ابلذبح. ومل يذكر املصنف ما إذا ترتب اجلرحان وجعل اإلزمان  (3)الّناكل

عند اجلمهور أّن الصيد للثاين.  (4)مبجموعهما. وكّل واحد لو انفرد مل يزمن. واألصحّ 
 .(6)والغزايل (5)وقيل: بينهما. ورّجحه اإلمام

. وهللا سبحانه (8)/(7)ابإلصابة؛ ال اببتداء الرميفرع: االعتبار يف الرتتيب واملعّية 
 وتعاىل أعلم.

                                                           

(, وكفاية النبيه 266-3/265(, والروضة )9/138(, واجملموع )8/31انظر التهذيب ) (1)
 (.496-9/495(, والنجم الوهاج )8/200)

 من )ج(. سقطت كلمة )أنّه( (2)

 ويف )ج(: )الثاين( بدل )الناكل(.  (3)

(, والروضة 12/46(, وفتح العزيز )8/30واألصح كما ذكر املصنف. انظر التهذيب ) (4)
 (.496-9/495(, والنجم الوهاج )3/267)

 (.18/146انظر هناية املطلب ) (5)

 (.7/125انظر الوسيط ) (6)

(, ومغين 9/343(, وحتفة احملتاج )9/495اج )(, والنجم الوه12/57انظر فتح العزيز ) (7)
 (.8/130(, وهناية احملتاج )6/113احملتاج )

 /ب/ب(.456)( 8)
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 كتاب اأُلضِحّية
هي بضم اهلمزة وكسرها وتشديد الياء. وحكي التخفيف, ما يُذَبح من النَ َعم 
تقراب إىل هللا تعاىل يوم العيد وأايم التشريق. واجلمع أضاحي. ويقال: ضحّية واجلمع 

 . (1)ضحااي وأضحاٌة واجلمع أضحى كما يقال أرطاة وأرطى
 (4)صاحب مسند الفردوس. وروى (3)وقوله فعله  (2)قبل اإلمجاع واألصل فيها

 . (6)ضحاايكم, فإّّنا مطاايكم على الصراط (5) استفرهوا رفعه: من حديث أيب هريرة 
 
 
 
 
 

                                                           

(, وأسىن 9/499(, والنجم الوهاج )2/1050(, ومجهرة اللغة )3/266انظر العني ) (1)
 (.1/543املطالب )

 (.4/170(, وحبر املذهب )15/72انظر احلاوي الكبري ) (2)

 ذكر املؤلف يف األوجه التالية أحاديث قولية وفعلية. (3)

 ."الفردوس"و ،"مهدان اتريخ" صاحب .اهلمداىن الديلمى شجاع أبو شهردار بن هو شريويه (4)
 تسع سنة مات غرائبه، وأسند طرقه فجمع الكتاب هبذا احلافظ شهردار ولده اعتىن

 .(280ص) املذهب وستني. انظر العقد أربع عن ومخسمائة

(, 4/46أي اختاروا دابة فارهة نشيطة حادة قوية. فره يفره أي نشط ينشط. انظر العني ) (5)
 (.2/214(, واجملموع املغيث )6/2242والصحاح )

 من (85 ص/1ج) (268اخلطاب, ابب األلف, برقم ) مبأثور الديلمي يف الفردوس اخرجه (6)
مرفوعاً. وقال األلباين:  هريرة  أىب عن أبيه, عن هللا, عبيد بن حيىي عن املبارك ابن طريق

 (. 6/207"ضعيف جدا". انظر سلسلة األحاديث الضعيفة )
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 .(3). وأورده الرافعي بلفظ "عّظموا"(2): إنّه غري اثبت(1)ابن الصالحقال 
 (4). رواه الرتمذيأمرت ابلنحر وهو سنة لكم: "؛ لقوله هي سنةقوله: "

. وهي سنة على الكفاية (5)ُكِتب علّي النحُر وليس بواجب عليكموالدارقطين. ولفظه:  
أهل  (8)/. وعلى األول إذا فعلها واحد من(7) (6)للمسلم احلر القادر. وقيل: فرض كفاية

                                                           

 الكردي النصري نصر أيب بن موسى بن عثمان بن الرمحن عبد بن عثمان عمرو أبو (1)
 أحد كان  الشافعي؛ الفقيه الدين، تقي امللقب الشرخاين الصالح، اببن املعروف الشهرزوري

 اللغة. ونقل احلديث بعلم يتعلق وما الرجال وأمساء والفقه واحلديث التفسري يف عصره فضالء
 .(243/ 3) األعيان ه    . انظر وفيات643عديدة. مات سنة  فنون يف مشاركة له وكانت

 مشكل انظر شرح .انتهى علمناه، فيما اثبت وال معروف غري احلديث هذا: الصالح ابن قال (2)
 .(199/ 4) الوسيط

 .(60/ 12) انظر فتح العزيز (3)

عن األضحية  ال توجد رواية للرتمذي هبذا اللفظ. وأّما لفظه: أّن رجال سأل ابن عمر  (4)
واملسلمون. وقال الرتمذي: هذا حديث حسن.  أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول هللا 

(. وقال ابن حجر يف 1506ب الدليل على أن األضحية سنة, برقم )انظر سنن الرتمذي, اب
 .(3/ 10)عمر"  بن إىل جيد بسند مصنفه يف سلمة بن محاد الفتح: "وصله

(, وأمحد 4751يف سننه, ابب الصيد والذابئح واألطعمة وغري ذلك, برقم ) الدارقطين اخرجه (5)
(, والطرباين يف 2917يف املسند, ابب مسند عبد هللا بن عباس بن عبد املطلب, برقم )

.  عباس ابن عن, عكرمة عن, جابر ( كلهم من طرق عن11802املعجم الكبري, برقم )
 .(4/ 10)ضعيف  حديث وهو الباري: وقال ابن حجر يف فتح

, (23 ص) الفقه أصول يف الباقني. انظر اللمع عن سقط الكفاية به يقع من به قام إذا (6)
 (.144(, والضروري يف أصول الفقه )ص2/292وأصول السرخسي )

(, والروضة 12/59(, وفتح العزيز )4/172واألصح أّّنا سنة. انظر حبر املذهب ) (7)
 (.8/58(, وكفاية النبيه )3/228)

 /ج/أ(.223) (8)
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البيت حصلت السنة عن مجيعهم. والضمري يف قوله "هي" عائد لألضحية وهي اسم 
 كان أصوب.   (1)كما يف الروضةللشاة. فلو قال "التضحية  

. (2)أي إذا التزمها ابلنذر لزمته كما يف سائر القرابت "ال جيب إاّل ابلتزامقوله: "
ولو اشرتى بدنة أو شاة تصلح للتضحية بنية الضحية أو اهلدي مل تصر مبجرد الشراء 

. ومقتضى قوله ابلتزام أنّه لو قال: "التزمت األضحية أو هي الزمة (3)ضحّية وال هداي
هو كفاية قطعا, ال يلزم إاّل ابلنية خبالف نظريه من "يل" لزمته. وقال اإلمام البلقيين: 

 . (4)"الطالق, ففيه خالف
وُيَسّن ملريدها أن ال يزيل شعره وظفره يف عشر ذي احلجة حّّت قوله: "

, فال ميّس من شعره إذا دخل العشر, وأراد أحدكم أن يضّحي: ؛ لقوله "يضّحي
كامل . واحلكمة فيه أن يبقى  (6). فإن فعل كره. وقيل: حيرم(5)وبشره شيئا. رواه مسلم

                                                           

 (.3/228انظر الروضة ) (1)

 (.18/187(, وّناية املطلب )1/433(, واملهذب )15/115انظر احلاوي الكبري ) (2)

(, والنجم الوهاج 8/61(, وكفاية النبيه )3/192(, والروضة )6/383انظر اجملموع ) (3)
(9/501.) 

 (.3/400انظر النقل عنه يف ) (4)

 أن التضحية مريد وهو احلجة ذي عشر عليه دخل من ّني مسلم يف صحيحه, ابب اخرجه (5)
 ( من حديث أم سلمة رضي هللا عنها.1977شيئا, برقم ) أظفاره أو شعره، من أيخذ

(, وحتفة احملتاج 2/231(, وفتح الوهاب )9/501والصحيح أنّه مكروه. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (. 8/132(, وّناية احملتاج )6/124(, ومغين احملتاج )9/346)
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أّن  (2)املروزي (1)األجزاء لتشملها املغفرة والعتق من النار. ويف زايدة الروضة عن إبراهيم
 . (3)سائر أجزاء البدن كالشعر

ومحله اإلمام البلقيين على قطع جلده وحنوها مما ال يضّر؛ ألّن البشرة تعّم أجزاء 
. ويف احلديث داللة (4)"وال يتناول فصدا وال حجامة"البدن غري الشعر والظفر. قال: 
 عّلقها ابإلرادة.  على عدم وجوب التضحية؛ ألنّه 

كان يذبح   ألّن النيب  (5)؛"وأن يذحبها بنفسه, وإاّل فيشهدهاقوله: "
أهدى  . وروى مسلم أنّه (6)داود والنسائي وأبو. رواه البخاري أضحيته يف املصّلى

 (8). وفيه داللة(7), فنحر الباقي, فنحر منها بيده ثالاث وستني. وأمر عليا مائة بدنة
على جواز االستنابة يف الذبح. فيستنيب من يصّح ذكاته, لكن تكره استنابة الكافر 

 والصيب. وينوي عند الذبح. وُيسَتحب للمستنيب أن يشهدها؛ ملا روى احلاكم أنّه 

                                                           

 مرت ترمجته. .هو أبو إسحاق ابراهيم املروزي (1)

 (.8/392انظر النقل عنه يف اجملموع ) (2)

 (.3/210انظر الروضة ) (3)

 (.3/401انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

(, وّناية املطلب 1/435(, واملهذب )81(, والتنبيه )ص15/125انظر احلاوي الكبري ) (5)
 (.4/221(, وحبر املذهب )18/178)

(, وأبوداود 982البخاري يف صحيحه, ابب النحر والذبح يوم النحر ابملصلى, برقم ) اخرجه (6)
رى, ابب ذبح اإلمام (, والنسائي يف الصغ2811يف سننه, ابب اإلمام يذبح ابملصلى, برقم )

. واللفظ أليب ( كلهم من طرق عن انفع, عن ابن عمر 4366أضحيته ابملصلى, برقم )
 داود.

 .( من جابر بن عبد هللا 1218, برقم )مسلم يف صحيحه, ابب حجة النيب  اخرجه (7)

 ويف )ج(: )دليل( بدل )داللة(. (8)
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, فإنّه أبوّل قطرة من : قومي إىل أضحيتك, فاشهديها(1)رضي هللا عنها قال لفاطمة
نقل  "وال تصّح إاّل من إبل وبقر وغنم . قوله: "(2)دمها يُغَفر لِك ما سلف من ذنوبك

وال عن أصحابه التضحية  مل يؤثر عن النيب ". وقال الرافعي: (3)فيه اإلمجاع
 انتهى. واملراد البقر اإلنسية, ولو كانت جاموسا.  (4)."بغريها

                                                           

أربع  كان لرسول هللا .  اهلامشية املطلب عبد بن هللا عبد بن حممد بنت فاطمة اهلاد أم هي (1)
 أم خويلد بنت خدجية أمها. الزهراء فاطمة مث كلثوم،  أم مث رقية، مث زينب، بنات أكربهن

. ُأُحد وقعة بعد طالب  أىب بن على  هللا رسول أنكحها. عنها هللا رضى املؤمنني،
 وأمساء على وغسلها سنة، وثالثني مخًسا عمرها كان.  أشهر بستة  هللا رسول بعد وتوفيت

 قربها ىف ونزل هبا، ذلك ففعل. ليالً  تدفن أن وأوصت. على عليها وصلى عميس، بنت
. كلثوم  وأم وزينب، واحلسني، احلسن، لعلى وولدت .العباس بن والفضل والعباس، على،
/ 1) الرجال أمساء يف الكمال وهتذيب(, 1893/ 4) األصحاب معرفة يف االستيعاب انظر

 .(353-352/ 2) واللغات األمساء وهتذيب(, 191

( من حديث أيب سعيد اخلدري 7525احلاكم يف املستدرك, كتاب األضاحي, برقم ) اخرجه (2)
( وعند 7524. واللفظ له. وله شاهد صحيح يف املستدرك, كتاب األضاحي, برقم ,)

 بن كالمها من طرق عن النضر(,  2509الطرباين يف األوسط, ابب من امسه إبراهيم, برقم )
. قال حصني  بن عمران عن جبري، بن سعيد عن الثمايل، محزة أيب عن البجلي، إمساعيل

احلاكم بعد ذكر احلديث: هذا حديث )حديث عمران( صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. ولكن 
 أيب بن اثبت الثمايل محزة أاب إسناده يف ألن نظر؛ فيه: املنري: "قلت قال ابن امللقن يف البدر

جدا". وقال عن حديث أيب سعيد اخلدري:  ضعيف وهو صفرة أيب بن املهلب موىل صفية
 .(313/ 9)"هذا الشاهد حيتاج إىل دعائم". 

 (.8/75(, وكفاية النبيه )8/394(, واجملموع )12/62انظر فتح العزيز ) (3)

 (.12/62انظر فتح العزيز ) (4)
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ولو توّلد بني أنثى من البقر وذكر من الغنم مثال ولد, واستكمل سنتني, قال 
 (2)السهيلي. وأورد (1)"من أصله يضّحى به مهاالقياس إجزاؤه؛ ألّن كال"اإلمام البلقيين: 

عن . و (4)ابخليل ضّحيت على عهد رسول هللا , قالت: (3)رضي هللا عنها أمساءعن 
 . (5)أيب هريرة أنّه ضّحى بديك

                                                           

 (.3/402تاوى )انظر النقل عنه يف حترير الف (1)

 األندلسي اخلثعمي احلسن أيب بن احلسن بن أمحد بن هللا عبد بن الرمحن عبد احلسن أبو هو (2)
 املنسوب وُسَهيل". الروض" الكتاب صاحب وهو. ه      508 سنة إبشبيلية ولد. السهيلي مث

 األندلس بالد مجيع يف يُ َرى ال ألَنَّه ُسَهيل، ابلَكوْكب مسُِّيت مالقة، بلد من قريبة قرية: إليها
 اخلامس يف ابملراكش وتويف. ويغيب َدَرجتني حنو يرتفع الَقْرية هذه على ُمِطلّ   جبل من إاّل 

: ص) واألبصار البصائر ونزهة األنوار مطلع انظر. ه      581 سنة شعبان من والعشرين
 .(731/ 12) اإلسالم واتريخ(, 124-123/ 4) احلديث علماء وطبقات(, 252

  بن عمرو بن عامر بن عثمان قحافة أيب ابن الصديق بكر أيب بنت أمساء النطاقني ذات هي (3)
. العوام بن الزبري تزوجها.  هللا رسول وابيعت مبكة قدميا أسلمت. تيم بن سعد بن كعب

.  وعائشة احلسن وأم الكربى وخدجية واملهاجر وعاصما واملنذر وعروة هللا عبد له فولدت
 يوم قتله وكان. بليال الزبري بن هللا عبد ابنها قتل بعد الصديق بكر أيب بنت أمساء وماتت

/ 8) الكربى الطبقات انظر. ه       73 سنة األوىل مجادى من خلت ليلة عشرة لسبع اثءالثال
 عساكر البن دمشق واتريخ(, 624: ص) خياط بن خلليفة والطبقات(, 196-201

(69 /3). 

(, ومسلم يف صحيحه, ابب 5510البخاري يف صحيحه, ابب النحر والذبح, برقم ) اخرجه (4)
 بنت فاطمة عن عروة، بن ( كالمها من طرق عن هشام1942يف أكل حلوم اخليل, برقم )

 عليه هللا صلى النيب عهد على عنهما قالت: حنران هللا رضي بكر أيب بنت أمساء عن املنذر،
 حجر ابن نقله قد "ابخليل  هللا رسول عهد ضحينا على" أما لفظو  فأكلناه".  فرسا وسلم

 له. أصل   على أقف ومل يسنده، ومل السُّهيلي عن (4/342التلخيص احلبري ) يف

 (.6/3011(, والتمييز )4/342(, والتلخيص احلبري )5/230انظر االستذكار ) (5)
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أي وهو الثين من اإلبل ومتام  "وشرط إبل أن يطعن يف السنة السادسةقوله: " 
أي شرطهما الطعن يف الثالثة وهو  "وبقٍر ومعٍز يف الثالثة" .(1)السادسة ّناية سن الثين

الثين منهما. ويف قول: الثين من البقر ما استكمل الثالث ودخل يف الرابعة. وقيل: الثين 
أي شرطه الطعن يف  "وضأٍن يف الثانية. "(2)يف الثانيةمن املعز ما استكمل سنة ودخل 

. (3)السنة الثانية, وهو اجلذع على األصّح. وقيل: ما استكمل ستة أشهر. وقيل: مثانية
وشرع يف الثانية أو  ,: هو اّلذي استكمل سنة(6)وغريه (5)ويف التهذيب (4)قال يف الكفاية

أسقط سنة قبل ذلك كالبلوغ. فإنّه إّما ابلسن أو ابالحتالم قبله. وكأنّه مأخوذ مما قال 
ات غريها. وقال اإلمام البلقيين: أّن األجذاع سقوط أسنان اللنب وبن (7)أبو الطيب

                                                           

(, وّناية 6/125ومغين احملتاج )(, 9/348(, وحتفة احملتاج )9/503انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/133احملتاج )

 (.6/125(, ومغين احملتاج )9/348(, وحتفة احملتاج )9/503انظر النجم الوهاج ) (2)

(, والنجم 12/62(, وفتح العزيز )18/162واألصح كما ذكر املصنف. انظر ّناية املطلب ) (3)
 (.9/348(, وحتفة احملتاج )9/503الوهاج )

 (.8/71كفاية النبيه )انظر   (4)

 (.8/39انظر التهذيب ) (5)

 (.7/132انظر الوسيط ) (6)

 (.8/71انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (7)
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  (3)أي إمجاعا وجيوز ذكر وأنثى". قوله: "(2)"وهو األصّح املعتمد (1)اختاره الروايين"
 . (4)كالعقيقة, لكن التضحية ابلذَكر أفضل على األظهر

أي على املذهب؛ ألّن نقص األنثيني سبب لزايدة اللحم  وخصٌي"قوله: "
ضّحى بكبشني موجوئني أي  وطيبه. وروى اإلمام أمحد وابن ماجه وغريمها أّن النيب 

 . (5)خصيني
يف  (8). ويف شرح املهذب(7)وجعل املنع للجديد ,فحكى قولني (6)وشّذ ابن كج

مل (1)/: /أ[369]: الفحل أفضل من اخلصي. قال أصحابنا(9)/ابب اهلدي عن الشافعي

                                                           

 (.12/63انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (1)

 (.3/402انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)

 (.6/125مغين احملتاج )(, و 9/349(, وحتفة احملتاج )9/504انظر النجم الوهاج ) (3)

(, وحتفة احملتاج 9/504(, والنجم الوهاج )12/73وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/133(, وّناية احملتاج )6/125(, ومغين احملتاج )9/349)

(, وسنن ابن ماجه, ابب أضاحي رسول هللا 25843انظر مسند أمحد, مسند عائشة, برقم ) (5)
( والسنن الكربى للبيهقي, ابب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته, 3122, برقم ,)

 عن عقيل، بن حممد بن هللا عبد عن كلهم من طرق عن سفيان،  اخرجه(  19047برقم )
 حسن, إسناد عائشة رضي هللا عنها. وقال البوصريي: هذا عن هريرة، أيب عن سلمة، أيب

 نظر مصباح الزجاجة, ابب أضاحي رسول هللا فيه. ا خمتلف حممد بن هللا عبد
 (.4/360(. وصّححه األلباين يف اإلرواء )222/ص3)ج

(, والروضة 12/68(, وفتح العزيز )8/42واألظهر كما ذكر املصنف. انظر التهذيب ) (6)
 (.9/491(, والنجم الوهاج )3/196)

 (.12/68انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (7)

 (.8/361انظر اجملموع ) (8)

 /ب/أ(.457)( 9)
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مل يرد الفحل اّلذي يضرب؛ ألّن الضراب يهزله ويضعفه. وإّّنا أراد اّلذي ال يضرب. (1)/
ملا روى  "سبعة (3)والبعرُي والبقرُة عن . قوله: "(2)هنا " قال الزركشي: " وينبغي جميئه

البدنة عن سبعة والبقرة عن  حنران مع رسول هللا : مسلم واألربعة عن جابر 
. فإن أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز؛ ألّن كلَّ ُسبع  كشاة. ويقسم (4)سبعة

. وإن قلنا بيٌع فبيع اللحم الطري مبثله ال جيوز. فالطريق (5) إفرازبينهم, إن قلنا القسمة 
 أن يدفع املتقربون نصيبهم إىل الفقراء مشاعا, مث يشرتيها منهم من يريد اللحم بدراهم أو

اللحم أجزاء ابسم كل واحد جزء, مث  ايبيع مريد اللحم نصيبه للمتقربني بدراهم أو جيعلو 
يبيع صاحب اجلزء نصيبه من ابقي األجزاء بدراهم, ويشرتي من أصحابه نصيبهم من 

. وكما جيوز (6)ذلك اجلزء بدراهم, مث يتقاضون. وقيل: تصّح القسمة قطعا للحاجة
وز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم اهلدي. وجيوز أن تضحية سبعة ببدنة أو بقرة جي

                                                           

 /ج/ب(.223) (1)
 (.172انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األضحية, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص  (2)
 ويف )ب(: )من( بدل )عن(. (3)

(, وأبو داود 1318مسلم يف صحيحه, ابب االشرتاك يف اهلدي واجزاء البقرة, برقم ) اخرجه (4)
(, والرتمذي يف سننه, ابب ما 2809يف سننه, ابب يف البقر واجلزور, عن كم جتزئ؟ برقم )

(, والنسائي يف الكربى, ابب االشرتاك يف 1502جاء يف االشرتاك يف األضحية, برقم )
بن ماجه يف سننه, ابب عن كم جتزئ البدنة والبقرة, برقم (, وا4108اهلدي, برقم )

 :قال هللا، عبد بن جابر عن الزبري، أيب عن ( كلهم من طرق عن مالك بن أنس،3132)
 فذكره.

(, ومعجم ديوان األدب 7/362أُفرِز لفالن نصيبه من الدار أي عزله, وأفرده له. انظر العني ) (5)
 (.356(, واملغرب يف ترتيب املعرب )ص2/160)

(, ومغين 9/349(, وحتفة احملتاج )9/505. انظر النجم الوهاج )ة افرازمسواألصّح الق (6)
 (.8/133ج )(, وّناية احملتا 6/126احملتاج )
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ينحر الواحد البدنة أو البقرة عن سبع شياه لزمته أبسباب خمتلفة إاّل يف جزاء الصيد. 
. وكان األوىل للمصنف أن يقول " أو (1)فال جتزئ البدنة أو البقرة عن َسبع من الظباء

  البقرة".
أي ال يضّحى هبا إاّل واحد. فتستحب شاة عن   "والشاُة عن واحدٍ  قوله: "

كل نفس ملن قدر, وال يشرتك فيها مجاعة, لكن من ضّحى بشاة أقام هبا السنة, وإن  
أنّه كان جييء ابلشاة, فيقول  عن أيب هريرة كثر أهله كما تقّدم. روى البيهقي 

. وروى حديثا فيه داللة على جواز اشرتاك اجلماعة يف (2)أهله: وعّنا, فيقول: وعنكم
وأفضُلها بعرٌي مث بقرة مث ضأن  قوله: " .(3)الشاة الواحدة, ولكّنه ال يثبت. قاله البلقيين

, مث ذكر من راح يف الساعة األوىل فكأّّنا قّرب بدنةيف اجلمعة "  ؛ لقوله "مث معز
. واألكثر حلما (4)البقرة, مث ذكر الكبش, وألّن حلم البدنة أكثر, مث البقرة مث اجلذعة

 . (5)أطيب من حلم املعزأوسع على الفقراء, وحلم الضأن 

                                                           

 (.6/126(, ومغين احملتاج )12/69انظر فتح العزيز ) (1)

البيهقي يف السنن الكربى, ابب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته, برقم  اخرجه (2)
 ( من طريق سفيان الثوري،8152( وعبد الرزاق يف مصنفه, ابب الضحااي, برقم )19056)

"ما صح من  ح. انظروإسناد عبد الرزاق صحي. عكرمة, عن أيب هريرة  عن خالد، عن
 (.1105آاثر الصحابة يف الفقه" )ص

 مل أقف عليه. (3)

 غسل (, وصحيح مسلم, ابب وجوب881انظر صحيح البخاري, ابب فضل اجلمعة, برقم ) (4)
(  850) برقم اجلمعة, يوم والسواك الطيب وابب الرجال من كل ابلغ  على اجلمعة غسل

 صاحل أيب عن الرمحن، عبد بن بكر أيب موىل مسي، عن بن أنس، كالمها من طرق عن مالك
 .هريرة  أيب عن السمان،

 (.1/531(, وأسىن املطالب )159(, واملقدمة احلضرمية )9/505انظر النجم الوهاج ) (5)
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, وفيه: أّن أورد حديثا عن أيب هريرة  (1)ابن عبد الربّ وذكر األذرعي أّن 
اعلم اي حممد أّن اجلذع من الضأن خري من الثين من اإلبل : قال للنيب  جربيل 

 . (3)ذحبا خريا منه فدى به ابن إبراهيم (2). ولو علم هللاوالبقر
؛ ألّن الدم املراق أكثر والقربة تزيد حبسبه. "وسبُع شياه أفضل من بعري قوله: "

؛ "وشاٌة أفضل من مشاركة يف بعري. قوله: "(4)وقيل: البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم
استكثار القيمة يف ". وقال الشافعي رمحه هللا: (5)النفراده إبراقة الدم وطيب اللحم

. ويف العتق عكسه؛ ألّن املقصود هنا اللحم. (6)"األضحية أحّب من استكثار العدد

                                                           

 علماء شيخ احلافظ عمر، أبو النمري، الرب عبد بن حممد بن هللا عبد بن يوسف هو (1)
 التمهيد،: مصنفاته من املأثورة، للسنة هبا كان  من وأحفظ وقته، يف حمّدثيها وكبري األندلس،

 املدارك ترتيب ،(7/66) األعيان وفيات انظر. ه463 سنة تويف االستذكار.
 .(2/367) املذهب ،الديباج(8/127)

 ويف )ج(: )علم هللا يعين ذحبا( بدل )علم هللا ذحبا(. (2)
(, والبيهقي يف السنن الكربى, ابب ال جيزئ اجلذع 2/10ابن عبد الرب يف االستذكار ) اخرجه (3)

(, واحلاكم يف املستدرك, كتاب األضاحي, برقم 19075إاّل من الضأن وحدها, برقم )
 بن زيد عن, سعد بن ( كلهم من طرق عن إسحاق بن إبراهيم احلنيين, عن هشام7526)

. وقال احلاكم بعد ذكر احلديث: هذا حديث هريرة  أيب عن يسار، بن عطاء عن أسلم،
 حديثه ويف,  به ينفرد احلديث: "وإسحاق ومل خيرجاه. وقال البيهقي عقبصحيح اإلسناد 

 ضعف".

(, وأسىن 9/506(, والنجم الوهاج )8/77واألصح هو القول األول. انظر كفاية النبيه ) (4)
 (.9/350(, وحتفة احملتاج )1/536املطالب )

 احملتاج (, ومغين8/77وكفاية النبيه ) ،(3/197) الروضة( 12/72) انظر فتح العزيز (5)
(4/381). 

 (.8/39انظر النقل عنه يف التهذيب ) (6)
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التخليص من الرق. وختليص عدد أوىل من ختليص والسمني أكثر وأطيب. ويف العتق 
 . (2). واألفضل البيضاء, مث العفراء, وهي اّليت ال يصفو بياضها, مث السوداء(1)واحد

؛ (3)أي ما ينقص عني أو صفة "وشرطُها سالمة من عيب ينقص حلماقوله: "
: العور البنّي عورها, واملريضة البنّي مرضها, األضاحيأربع ال جيوز يف : لقوله 

والعرجاء البنّي عرجها, والعجفاء اّليت ال تُنِقى. رواه األربعة وصححه الرتمذي وابن 
. وهذه األربعة تنقص اللحم. فاحلق هبا ما يف معناها. ومراده اّليت ُيسنُّ (4)حبان واحلاكم

التضحية هبا. أّما الواجبة ابلنذر أو جبعلها أضحية فال يشرتط فيها السالمة. فلو نذر 
التضحية مبعيبة أو صغرية أو جعلها أضحية وجب ذحبها اللتزامه. ويكون قربة. ويفرق 

 . (5)حية يف الوقت والصرف على األصحّ حلمها صدقة. وجيري جمرى األض

                                                           

 (.3/197(, والروضة )12/72(, وفتح العزيز )8/40انظر التهذيب ) (1)
 انظر املصادر السابقة. (2)
 (.1/535(, وأسىن املطالب )529خيار )ص(, وكفاية األ9/507انظر النجم الوهاج ) (3)
(, والرتمذي يف سننه, 2802أبو داود يف سننه, ابب ما يكره من الضحااي, برقم ) اخرجه  (4)

(, وابن ماجه يف سننه, ابب ما يكره أن 1497ابب ما ال جيوز من األضاحي, برقم )
(, والنسائي يف الصغرى, ابب من ّني عنه من األضاحي, برقم 3144يضحى به, برقم )

 من أنواع أبربعة املرء يضحي أن عن الزجر ر(, وابن حبان يف صحيحه, ابب ذك4369)
( كلهم 1718(, واحلاكم يف املستدرك, أول كتاب املناسك, برقم )5919الضحااي, برقم )

. وقال عازب  بن الرباء فريوز, عن بن عبيد عن الرمحن، عبد بن من طرق عن سليمان
 بن عبيد حديث من إال نعرفه ال صحيح حسن حديث الرتمذي بعد رواية احلديث: هذا

العلم. وصحّحه األلباين يف صحيح  أهل عند احلديث هذا على والعمل الرباء، عن فريوز
 (.1/214اجلامع الصغري )

 نذر كمن  فتصري به التصدق جيب حلم شاة بل أضحية ليست ألّنا وجهان أحدمها: ال؛ فيه (5)
 فعلى هذا إال لكالمه حممل وال األضحية ابسم التزمها ألنه نعم وأصحهما, بلحم. التصدق
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فال ُُتزئ عجفاء وجمنونة ومقطوعُة بعض ُأُذٍن وذات َعَرج وَعَور  قوله: "
 (2)/. وأشار إىل(1)أي يسري األربعة األخرية , وال يضّر يسريها"ومَرٍض وجَرب بّي 

نقص العني بقطع بعض األُُذن. فإن كان كثريا ابإلضافة إىل األُُذن ُمِنع قطعا. وكذا إن  
 أمَران رسوُل هللا  حه عن على كان يسريا على األصّح؛ ملا روى الرتمذي وصحّ 

, وأن ال نضّحي مبقابلة وال مدابرة وال خرقاء. وقال الرتمذي: أن نستشرف العني واألُُذن
 (5). وكالم املاوردي(4) (3)املقابلة ما ُقطع طرف أذّنا, واملدابرة ما ُقطع من جانبها

إليه أقرب. ومعىن "نستشرف" أي نتأملهما ونطّلع عليهما ال يكون هبما  (6)والرافعي
ب مقدارا بيّنا من : ال جُتزئ اّليت أخذ الذن(8)وأصلها. ويف الروضة (7)نقص أو عيب

فخذها ابإلضافة إليه. وال مينع قطع العلقة اليسرية من عضو كبري. ولو قطع الذنب أو 

                                                           

, (403/ 8) شيئا. انظر اجملموع منه أيكل وال بلحمها تصدق النحر يوم قبل ذحبها لو هذا
 .(6/128(, ومغين احملتاج )3/217والروضة )

 (.12/64(, وفتح العزيز )7/133(, والوسيط )18/164انظر ّناية املطلب ) (1)
 /ج/أ(.224) (2)
(, واحلاكم يف املستدرك, 1498الرتمذي يف سننه, ابب ما يكره من األضاحي, برقم ) اخرجه (3)

 املرء يضحي أن عن الزجر (, وابن حبان يف صحيحه, ذكر7532كتاب األضاحي, برقم )
. وقال الرتمذي بعد ( كلهم من طرق عن علي 5920الضحااي, برقم ) من أنواع أبربعة

 (.4/362وحسنه األلباين يف اإلرواء ) ذكر احلديث: هذا حديث حسن صحيح.

 (. 398(, واملصباح املنري )ص 1/180انظر الزاهر يف معاين كلمات الناس ) (4)

 (.15/80انظر احلاوي الكبري ) (5)

 (.12/64انظر فتح العزيز ) (6)

 (.4/180(, وحبر املذهب )18/163(, وّناية املطلب )15/83انظر احلاوي الكبري ) (7)

 (.3/196(, والروضة )12/64فتح العزيز )انظر  (8)
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. وجتزئ اّليت خلقت بال ضرع أو بال إلية (1)غريه إليتها أو ضرعها مل جيز على املذهب
اّليت مل خيلق هلا أُُذن؛ ألّن األُُذن عضو على األصّح كما جيزئ الذكر من املعز خبالف 

. والذنب كاإللية. وقطع بعض اإللية أو الضرع كقطع كّله. وال جتزئ (3)/(2) الزم غالبا
. وأّما الصفات فالعجفاء هي اّليت ذهب خّمها من شّدة اهلزل. (4)مقطوعة بعض اللسان

أبن ال يرغب يف حلمها الطبقة العلياء يف زمن  (5)فإن قّل هزاهلا أجزأت. وضبطه اإلمام
مبا إذا كان خلقيا. أّما إذا كان ملرض فإنّه مينع؛ ألنّه داء.  (6)وقّيده املاوردي .الرخاء

اّليت تدور يف املرعى, وال ترعى إاّل قليال فيهزل. وورد النهي عنها  (7)والءواجملنونة هي الثَ 
إىل اهلزل؛ لعلة ترّددها يف املرعى, وسبِق غريها. . والعرجاء يفضي هبا عرجها (8)يف أثر

وفقدان بعض القوائم أو انكساره أوىل ابملنع. ولو أضجعها ليضحي هبا وهي سليمة, 

                                                           

(, 3/196(, والروضة )12/68واملذهب كما ذكر املصنف. وقيل: جيوز. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/352(, وحتفة احملتاج )530وكفاية األخيار )ص

 واألصح كما ذكر املصنف. انظر املصادر السابقة. (2)
 /ب/ب(.457)( 3)

 (.3/196(, والروضة )8/401, واجملموع )(12/68انظر فتح العزيز ) (4)

 سين يف اللحوم طلبة من غالبة طبقة منها والتناول تعاطيها يف يرغب ال ونصه: "حبيث (5)
 .(164/ 18) املطلب الرخاء". انظر ّناية

 ". انظر احلاوي.داء غري اخللقة ويف داء املرض يف ألنه أجزأت؛ خلقة كان  ونصه: " وإن (6)
 .(82/ 15) الكبري

انظر  .أثول: والذَّكر ثَ َواًل. تَ ثْ َولُ  ثَِوَلتْ  وقد ثَ ْوالء، شاةٌ : يقال الّشاء. يف ُجُنون ِشْبه: الث ََّولُ  (7)
 (.1/432, ومجهرة اللغة )(239/ 8) العني

 بعد خرجه من أعلم وال غريب، احلديث )ال أبس أن يضحي ابلثوالء( "هذا: امللقن ابن قال (8)
 .(9/291) املنري انظر البدر .عنه" البحث شدة
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. والعوراء (1)فاضطربت وانكسر رجلها أو عرجت حتت السكني, مل جتزئ على األصحّ 
منها جزء مستطاب يف األكل. وإاّل فرعيها ينقص  (2) إن ذهبت حَدقتها فقد )نقص(

. (4). وإذا مل جتز العوراء فالعمياء أوىل(3)من جانب العور فتهزل. فال جتزئ على األصحّ 
. وقّيد اجلَرب ابلبني تبعا (6)مل يكن معه هزال على املذهب (5)واملرض يؤثر كثريه. وإن

جزاء على , مث استدرك عليه أنّه مينع اال(9)يلوالغزا (8), وهو اّلذي اختاره اإلمام(7)للمحرر
الودك. واملرض اليسري ال , يسريا كان أو كثريا؛ ألنّه يفسد اللحم و (10)األصّح املنصوص

 جزاء؛ ألنّه ال يؤثر يف اللحم. مينع اال
عن األصحاب أّن املراد ابملريضة يف احلديث اجلرابء. وقضية  (11)ويف البيان

. وقوله (1)املرض وهو نوع من املرض كما قاله الرافعي عطف املصنف أّن اجلرب غري

                                                           

(, واجملموع 66-12/65وهو األصح من املذهب. وقيل: جتزئ. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.529(, وكفاية األخيار )ص3/195(, والروضة )8/400)

 ويف )أ( )نص( بدل )نقص( والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(. (2)

(, والروضة 8/400(, واجملموع )18/166وهو األصح. وقيل: جتزئ. انظر ّناية املطلب ) (3)
 (.529(, وكفاية األخيار )ص 3/195)

 (.4/444(, والبيان )4/179(, وحبر املذهب )10/429انظر احلاوي الكبري ) (4)

 ويف )ج(: )إذا( بدل )إن(. (5)

(, وكفاية النبيه 3/194(, والروضة )13/65(, وفتح العزيز )4/179انظر حبر املذهب ) (6)
(8/80.) 

 (.466انظر احملرر )ص (7)

 (.18/165انظر ّناية املطلب ) (8)

 (.7/134انظر الوسيط ) (9)

 (.3/582انظر األم ) (10)

 .(444/ 4) اجلرابء". انظر البيان وأراد: أصحابنا ونصه: "قال (11)
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يعود إىل العرج وما بعده كما ثبت التصريح به يف احلديث.  /ب[369]"بني"
أّن العشواء جتزئ وهي اّليت تبصر ابلنهار دون الليل؛ ألّّنا تبصر يف وقت  (2)واألصحّ 

 أبن العمش وهو ضعف بصر العينني مجيعا ال مينع اإلجزاء.  (3)الرعي. وقطع اجلمهور
جزاء تاج إليه؛ ألّن املدار يف عدم االقال يف التحرير: وتقييد العور ابلبني غري حم

على ذهاب الضوء من إحدى العينني, وإن بقيت احلَدقة. وال يضر اخلفيف اّلذي ميكن 
 . (4)الشاة معه متابعة الغنم

يف األصّح. قلت:  قرون, وكذا شق أذن وخرقها وثقبهاوال فقد  قوله: "
ال يضّر فقد القرون. فتجزئ  : يضّر يسرُي اجلَرب وهللا أعلم"(6)املنصوص (5)األصحّ 

, وابّليت انكسر قرّنا, وهي (9) اجللحاءو  (8) اجلّماءهلا, وهي  (7)التضحية ابّليت ال قرن

                                                           

 (.12/65انظر فتح العزيز ) (1)

(, 12/66(, وفتح العزيز )15/81وقيل: ال جتزئ. انظر احلاوي الكبري )وهو األصح.  (2)
 (.8/81(, وكفاية النبيه )3/195والروضة )

(, والروضة 8/400(, واجملموع )12/66(, وفتح العزيز )10/492انظر احلاوي الكبري ) (3)
(3/195.) 

 (.3/405انظر حترير الفتاوى ) (4)

 (.537ولكن يف منهاج الطالبني )الصحيح(. انظر )ص ويف النسخ الثالثة )األصح(.  (5)

 (.3/582انظر األم ) (6)

 ويف )ب(: )قرون( بدل )قرن(. (7)

(, ومجهرة اللغة 4/225(, وغريب احلديث للقاسم بن سالم )6/27انظر العني ) (8)
(1/440.) 

 وهي لغة أهل اليمن للشاة اليت ال قرن هلا. انظر املصادر السابقة. (9)
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لكن ذات  ؛ ألّن القرن ال يتعلق به كبري غرض., سواء ُدِمي ابالنكسار أم ال(1) العضباء
 . (2)عليه. متفق كان يضّحي بكبشني أملحني أقرنني  القرن أفضل؛ ألّن النيب 

. (3)خري الضحية الكبش األقرن واألملحقال:  وروى أبوداود وابن ماجه أنّه 
. واألصّح (5)البياض (4)قيل: هو اّلذي فيه بياض وسواد, وبياضه غالب. وقيل: شديد

إذا مل ينب منها شيء؛ ألنّه مل ينقص من جزاء ألُُذن وخرقها وثقبها ال مينع االأّن شّق ا
ويصري جلدا بعد ما كان  ,اللحم شيء. والثاين: مينع؛ ألّن موضع القطع يتصّلب

. وجتزئ املكوية على املذهب؛ ألنّه ال ينقص اللحم. وقيل: وجهان؛ ألّن (7)/(6)حلما
 . (1)موضع الكّي صار ال يؤكل

                                                           

 (.2/263(, واجلراثيم )2/207(, وغريب احلديث للقاسم بن سالم )1/283ظر العني )ان (1)

البخاري يف صحيحه, ابب وضع القدم على صفح الذبيحة, برقم  اخرجهمتفق عليه:  (2)
 توكيل، بال مباشرة وذحبها الضحية، استحباب (, ومسلم يف صحيحه, ابب5564)

. واللفظ ( كالمها من طرق عن قتادة, عن أنس 1966والتكبري, برقم ) والتسمية
 للبخاري.

(, واحلاكم يف 3156أبو داود يف سننه, ابب كراهية املغاالة يف الكفن, برقم ) اخرجه (3)
 حامت عن سعد، بن هشام عن وهب، ( من ابن7551املستدرك, كتاب األضاحي, برقم )

. هللا  رسول عن ،الصامت  بن عبادة عن أبيه، نع نسي، بن عبادة عن نصر، أيب بن
 اخرجهوقال احلاكم بعد ذكر احلديث: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. واللفظ له. و 

( من حديث أيب 3130أيضا ابن ماجه يف سننه, ابب ما يستحب من األضاحي, برقم )
 (.424)ص. وضّعفه األلباين. انظر ضعيف اجلامع الصغري أمامة الباهلي 

 ويف )ج(: )الشديد( بدل )شديد(. (4)

 (.8/78(, وكفاية النبيه )12/59(, وفتح العزيز )4/433انظر البيان ) (5)

(, والروضة 12/67(, وفتح العزيز )15/82واألصح كما ذكر املصنف. انظر احلاوي الكبري ) (6)
 (.9/509(, والنجم الوهاج )3/196)

 /ج/ب(.224) (7)
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, مث ُمِضىُّ قدِر كُرمٍح يوَم النحرويدخل وقُتها إذا ارتفعت الشمُس  قوله: "
التشريق. قلت: ارتفاع  (2) ركعتي وُخطبتي خفيفتي. ويبقى حّت تغرب آخر )أايم(

  الشمس فضيلة, والشرط طلوعها, مث مضُي قدر الركعتي واخلطبتي, وهللا أعلم."
هناك أنّه  (4). وقد صرّح يف احملرر(3)التضحية بدخول وقت صالة العيديدخل وقت 

بطلوع الشمس. فإذا مضى من النهار بعد الطلوع قدر ما يسع ركعتني وخطبتني 
؛ ة, سواء صّلى اإلمام وضّحى أم ال, صّحت التضحي(5)خفيفات كما عرّب به يف الروضة

. فلم (6). متفق عليهالنسكمن صّلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب : لقوله 
تعترب صالة اإلمام. وانزع البلقيين يف قول املصنف "ارتفاع الشمس فضيلة". وقال: 

تعجيل النحر مطلوب, فال تعترب يف فضيلته االرتفاع, بل السنة عند الشافعي التعجيل "
عليه.  (1). فإّن اجلمهور(8). وقال الزركشي: "الصواب ما يف احملرر(7)"يف صالة النحر

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/196(, والروضة )12/67ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )واألصح كما  (1)
(9/509.) 

كلمة )أايم( ال توجد يف النسخ الثالثة. والصحيح هو املثبت من منهاج الطالبني. انظر )ص/   (2)
537.) 

(, وكفاية النبيه 3/103(, والروضة )12/75وهو الصحيح من املذهب. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/513(, والنجم الوهاج )8/64)

 (.466انظر احملرر )ص  (4)

 (.2/70انظر الروضة ) (5)

(, ومسلم يف صحيحه,  955البخاري يف صحيحه, ابب األكل يوم النحر, برقم ) اخرجه (6)
 بن الرباء عن الشعيب، ( كالمها من طرق عن1961كتاب األضاحي, ابب وقتها, برقم )

 فذكره. واللفظ للبخاري. :فقال الصالة، بعد األضحى يوم النيب  خطبنا: قال ، عازب
 (.3/406انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 (.466انظر احملرر )ص  (8)
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, وهو الراجح من حيث الدليل كما قّرره يف (3)عن نص الشافعي" (2)وحكى يف البحر
ال يذبح أحد حىت قال يف خطبته يوم النحر:  . وروى الشافعي أنّه (4)املطلب
. فعّلق بصالة املضّحى ال بصالة اإلمام. واملضّحي له أن يصلي منفردا. وال (5)يصلي

يعترب فعله الصالة اتفاقا. فدّل على إرادة وقت الصالة. وقيل: املعترب قدر صالة رسول 
. وخيطب خطبة (7)". وكان يقرأ يف الركعة األوىل "ق" والثانية "اقرتبت(6)وخطبته هللا 

متوسطة. وخيرج وقت التضحية بغروب الشمس يف اليوم الثالث من أايم التشريق؛ لقوله 
  :وألّن الثالث حكمه حكم (8). رواه ابن حبان يف صحيحهكل أايم التشريق ذبح .

يف الذبح, لكن تكره التضحية والذبح  (9)/وحترمي الصوم, فكذلك اليومني قبله يف الرمي
  مطلقا يف الليل.

                                                           

 (.8/42(, والتهذيب )4/182(, وحبر املذهب )15/85انظر احلاوي الكبري ) (1)

 (.2/460انظر حبر املذهب ) (2)

 (.217انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األضحية, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص  (3)
 /أ(.194/ل24انظر املطلب العايل )ج  (4)

(, واملزين هبذا اللفظ 1961مسلم يف صحيحه, كتاب األضاحي, ابب وقتها, برقم ) اخرجه (5)
( من حديث الرباء 588يف السنن املأثورة للشافعي, ابب من أعتق شركا له يف عبد, برقم )

 للفظ للشافعي. وأّما لفظ مسلم: "ال يضحنّي أحد حىت يصلي".ا. و بن عازب 

 (.8/42(, والتهذيب )4/182حبر املذهب )(, و 15/85انظر احلاوي الكبري ) (6)

 (.2/607) ما يقرأ به يف صالة العيدينانظر صحيح مسلم, ابب  (7)

(, 3854ابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر وقوف احلاج بعرفات واملزدلفة, برقم ) اخرجه (8)
 ( كالمها من طرق عن سعيد16751وأمحد يف املسند, ابب حديث جبري بن مطعم, برقم )

مطعم  بن جبري عن حسني، أيب بن الرمحن عبد عن موسى، بن سليمان عن العزيز، عبد بن
(2/834)(, 4537وزايدته, برقم ) الصغري اجلامع . وصّححه األلباين يف صحيح. 

 /ب/أ(.458)( 9)
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لزمه ذحبها يف هذا  ومن نذر معينة, فقال: هلل علّى أن أضّحي هبذه, قوله: "
نّي لذحبها وقت أي السابق بيانه؛ ألنّه جعلها هبذا اللفظ أضحية, فتع الوقت"

تأّقت, لكن قال: هلل علّي أن أضّحي شاة ال ت . وقضية التقييد ابملعّينة أنّه لو(1)األضحية
التأقيت أيضا. وقضية قوله "يف هذا الوقت" عدم اللزوم إذا خرج الوقت.  (2)األصحّ 

أنّه لو فات لزمه ذحبها بعده. ويكون قضاء. وحكاه  (4)وغريه (3)بندنيجيوذكر ال
 عن األصحاب.  (5)الروايين

أي أبن ماتت أو سرقت قبل أن  فإن تلفت قبله فال شيء عليه"قوله: "
يف كتاب النذر وجه أنّه  (6)يتمكن من الذبح فيه؛ ألّّنا وديعة عنده. ويف احلاوي

 يضمنها.
وكذا لو قال: جعلت هذه البدنة أو الشاة ضحية أو أهدي معّينا, فتلف قبل 

 . (8)من الذبح, ال شيء عليه (7)وقبل التمكن يوم النحر أو بعده

                                                           

(, 4/215(, وحبر املذهب )18/178(, وّناية املطلب )15/119انظر احلاوي الكبري ) (1)
 (.4/148والوسيط )

(, 12/89(, وفتح العزيز )18/197وهو األصح. وقيل: ال تتأقت. انظر ّناية املطلب ) (2)
 (.6/130(, ومغين احملتاج )9/513(, والنجم الوهاج )3/209والروضة )

 (.220انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب األضحية, حتقيق هاين برك )ص (3)

 .(4/384) احملتاج ومغين ،(8/358) واجملموع ،(4/437) انظر البيان (4)

 (.11/24انظر حبر املذهب ) (5)

 .(15/110) الكبري انظر احلاوي (6)

 ويف )ج(: )التمكني( بدل )التمكن(. (7)

 والروضة ،(8/341) واجملموع ،(12/92) العزيز وفتح ،(15/110) الكبري انظر احلاوي (8)
(3/211). 
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أّّنا لو تلفت يف الوقت ضمنها. وحمّله ما إذا كان  يوهموقوله "فإن تلفت قبله" 
 بعد التمكن من الذبح. 

أي إذا أتلف  "وإن أتلفها لزمه أن يشرتي بقيمتها مثلها, ويذحَبَها فيهقوله: "
الناذر املعّينة ضمنها كاملودع إذا أتلف الوديعة وفيما يضمنها به وجهان. أحدمها: أّن 

. (1)الواجب عليه قيمة يوم اإلتالف كاألجنيب. واقتصر عليه املصنف تبعا للمحرر
نة يلزمه أكثر األمرين من قيمتها وحتصيل مثلها كما لو ابع األضحية املعيّ  (2)وأصّحهما

وتلفت عند املشرتي. فعلى هذا لو كانت قيمتها يوم اإلتالف أكثر, وأمكن شراء مثل 
كرمية أو شاتني فصاعدا. فإن مل توجد كرمية وفصل ما   (3)األوىل ببعض القيمة اشرتى هبا

 أنّه يلزمه شراء شقص والذبح مع الشريك. (4)ال يفي أبخرى فاألصحّ 
النحر, فلم يذبح حىت تلفت, فهو كاإلتالف؛ فروع: إذا متّكن من الذبح يوم 

لتقصريه بتأخريه. وإن تعيّبت بعد التمكن ذحبها, وتصّدق بلحمها, وعليه ذبح بدهلا. 
 . (6)تعيبت قبله بال تفريط مل يلزمه شيء, وجيزئه ذحبها يف أايم النحر (5)ولو/

زمه أن فلو ذبح قبلها تصّدق ابللحم. ويلزمه أيضا التصّدق بقيمتها. وال يل
 . (1)يشرتي هبا ضحّية أخرى

                                                           

 (.466انظر احملرر )ص (1)

(, 8/112(, وكفاية النبيه )3/216(, والروضة )12/94األصح. انظر فتح العزيز )وهو  (2)
 (.9/514والنجم الوهاج )

 ويف )ب(: )به( بدل )هبا(. (3)

(, وّناية 5/168, والغرر البهية )(3/221) (, والروضة8/372وهو األصح. انظر اجملموع ) (4)
 (.8/139احملتاج )

 /ج/أ(.225) (5)
(, ومغين احملتاج 9/358(, وحتفة احملتاج )3/216(, والروضة )12/95زيز )انظر فتح الع (6)

(6/132.) 
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ولو ضّلت بغري تقصري مل يلزمه الطلب إن كان فيه مؤنة, وإاّل لزمه. فإن وجدها 
يف وقت التضحية ذحبها أو بعده ذحبها قضاء. وال يلزمه الصرب إىل قابل, ويصرف 

فلو . فلو علم أنّه ال جيدها فيه لزم ذبح بدهلا. (2)حلمها مصارف الضحااي على الصحيح
أنّه ال يلزمه ذبح الضالة, بل  (4)عند البغوي (3)ذبح البدل, مث وجدها, فاألصحّ 

 يتمّلكها.
/أ[. 370فرع: إذا أتلفها أجنيب فعليه القيمة, يشرتي هبا املضّحي مثل األوىل]

على  (5)فإن مل جيد اشرتى ما دوّنا. وإن مل جيد ما يصلح لألضحية مل تلزمه الزايدة عليه
يلزمه شراء شقص إن أمكن, والذبح مع الشريك. وال جيوز إخراج القيمة. الصحيح, بل 

  .(6)وقيل: جيوز
ولو ذبح األجنيب األضحية املعّينة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة 
ابلذبح, ويشرتي به وبقيمة اللحم, إن قلنا يعود ملكا للناذر أضحية يذحبها يوم النحر. 

                                                           

 انظر املصادر السابقة. (1)

وهو الصحيح. وفيه وجه البن أيب هريرة: يصرفها اىل املساكني فقط وال أيكل منه وال يدخر.  (2)
ة احملتاج (, وحتف1/544(, وأسىن املطالب )3/219(, والروضة )8/379انظر اجملموع )

 (.6/133(, ومغين احملتاج )9/357)

(, 3/219(, والروضة )8/379(, واجملموع )12/103وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/357(, وحتفة احملتاج )1/544وأسىن املطالب )

 (.349انظر فتاوى البغوي, حتقيق الطالب يوسف بن سليمان القرزعي )ص (4)

 )عليها( بدل )عليه(.ويف )ب( و )ج(:  (5)

(, والنجم 3/212(, والروضة )12/91والصحيح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.1/543(, أسىن املطالب )9/514الوهاج )
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. فيأخذ صاحبها حلمها (1)التضحية أجزأت على املشهوروإن ذحبها األجنيب يف وقت 
ويفرقه. وعلى الذابح أرش ما نقص ابلذبح على املذهب. ويصرف مصرف الضحااي 
على األصح. فلو أكل األجنيب اللحم أو فرقه وتعّذر ردُّه, فهو كاإلتالف بغري ذبح 

 . واملالك يشرتي مبا أيخذه أضحية. (2)فعليه قيمتها على املشهور
أي إذا نذر أضحية يف  "وإن نذرها يف ذمته, مث عّي, لزمه ذحبه فيهقوله: "

ذمته, مث قال: عّينُت هذه الشاة لنذري أو جعلتها عن نذري تعّينْت على الصحيح, 
. والثاين ال يتعني كدماء ولزمه ذحبها يف الوقت؛ ألّن الضحّية مؤقتة فصار كاملعنّي ابتداء

أنّه لو فات الوقت ال يذحبه, وليس كذلك بل  يوهم. وقوله "لزمه ذحبه فيه" قد (3)اجلربان
 يذحبه بعده قضاء. 

                                                           

(, 3/214(, والروضة )12/96وهو املشهور. وهناك وجه أبنّه ال جتزئ. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/514)(, والنجم الوهاج 8/117وكفاية النبيه )

 عن جيعلها أن األضحية لصاحب أن: القدمي عن قول وقال النووي يف الروضة: "حكي (2)
 الذابح على فهل ابملشهور، قلنا فإذا. العقود وقف على بناء بكماهلا القيمة ويغرمه الذابح،

 مل ألنه ال؛: أحدمها. وجهني: وقيل. قولني على: أحدمها. طريقان فيه ابلذبح؟ نقص ما أرش
 وبه الثاين، وهو الطريق املنصوص، وهو وأصحهما، .الذبح مؤنة خفف بل مقصودا، يفوت

 شاته قوائم شد لو كما  فصار فوهتا، وقد مقصودة الدم إراقة ألن نعم؛: اجلمهور قطع
النقص. انظر تفاصيل املسألة يف فتح  أرش يلزمه فإنه إذنه، بغري فذحبها آخر فجاء ليذحبها،
(, والنجم الوهاج 8/117(, وكفاية النبيه )3/214والروضة )(, 12/96العزيز )

(9/514.) 

 (.3/208) والروضة ،(8/402) واجملموع ،(12/88) العزيز انظر فتح (3)
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أي إذا تلفت املعينة قبل  يف األصّح" فإن تلفت قبله بقي األصل عليه قوله: "
؛ ألّن ما التزمه ثبت يف (1)الذبح مل يسقط األصل, وجيب اإلبدال. وبه قطع اجلمهور

ذمته. واملعنّي وإن زال امللك عنه فهو مضمون عليه كما لو كان له دين على رجل, 
فاشرتى منه سلعة بذلك الدين, فتلفت السلعة قبل القبض يف يد ابئعها, فإنّه ينفسخ 

بيع, ويعود الدين كما كان. فكذا هنا يبطل التعيني, ويعود ما يف ذّمته كما كان. ال
وقيل: وجهان. أحدمها: ال جيب؛ ألّّنا تعّينت ابلتعيني. فيلتحق مبا إذا قال: جعلت 
هذه الشاة أضحية. والضمري يف قوله "قبله" عائد إىل الذبح؛ ال إىل الوقت. فإّّنا لو 

 ح بقي األصل عليه أيضا. تلفت يف الوقت قبل الذب
إمكان الذبح يف  (2)وحمل اخلالف ما إذا مل يكن تلفها بعد أايم التشريق مع

. واخلالف يف (4)قاله يف التحرير كان كذلك بقي األصل بال خالف.  (3)وقته. فإن/
 . فكان ينبغي أن يقول على املذهب. (5)الروضة طريقان

وجه االشرتاط أّّنا  " يسِبق تعييٌ وتشرتط النية عند الذبح, إن مل  قوله: "
. فإن سبق تعيني مل تشرتط (6) چائ  ەئ  ەئ  وئچ عبادة؛ لقوله تعاىل:

. (7)"النية شرط يف التضحية" :النية عند الذبح, سواء أكان بِنذر  أم بغريه. ويف الروضة

                                                           

(, وأسىن 9/515والنجم الوهاج ) ،(12/105) العزيز واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح (1)
 .(9/358تاج )(, وحتفة احمل2/232(, وفتح الوهاب )1/543املطالب )

 ويف )ج(: )ما( بدل )مع(. (2)

 /ب/ب(.458)( 3)

 .(3/411انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 (.3/200) انظر الروضة (5)

 .37سورة احلج :  (6)

 .(3/200انظر الروضة ) (7)
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اجلواز. قال يف التحرير: وينبغي محله  (1)وجهان أصّحهما ويف جواز تقدميها على الذبح
أي ال  قال: جعلُتها أضحية يف األصّح" (3)وكذا إن. قوله: "(2)على ما إذا سبق تعيني

يكفيه التعيني عن النية عند الذبح على األصّح؛ ألّن التضحية قربة يف نفسها, فوجبت 
وليكوان مفرعني ". قال الرافعي: (4)ة أخرىالنّية فيها. والثاين: يكفيه, وال حاجة إىل ني

. ولو (5)"على جواز تقدمي النية على الذبح. فإن مل جنّوزه فلنقطع ابعتبارها عند الذبح
يف الذّمة بين على اخلالف يف أّن املعينة, هل  (6)التزم ضحية يف ذّمته, مث عنّي شاة عّما

يتعني عن املطّلقة يف الذمة ؟ إن قلنا "ال" فال بّد من النّية عند الذبح, وإاّل فعلى 
أي إذا نوى  "وّكل ابلذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذحبه (8)فإن. قوله: "(7)الوجهني

 (9)عند ذبح الوكيل كفى, وال حاجة إىل نية الوكيل, بل لو يعلم أنّه مضحّ  مل يضّر. وإن/

                                                           

(, 18/116(, وكفاية النبيه )3/200(, والروضة )12/96) العزيز وهو األصح. انظر فتح (1)
 .(9/515والنجم الوهاج )

 .(3/412انظر حترير الفتاوى ) (2)

 ويف )ب(: )أبن( بدل )إن(. (3)

(, والنجم الوهاج 8/99(, وكفاية النبيه )4/453واألصح كما ذكر املصنف. انظر البيان ) (4)
 .(9/360(, وحتفة احملتاج )1/538(, وأسىن املطالب )9/516)

 .(12/78انظر فتح العزيز ) (5)

 سقط كلمة )عما( من )ج(. (6)

(, والروضة 8/406(, واجملموع )18/197والصحيح أّّنا تتعني. انظر ّناية املطلب ) (7)
(3/200). 

 (.538ويف النسخ الثالثة )فإن(. ولكن يف منهاج الطالبني: )وإن(. انظر )ص/  (8)

 /ج/ب(.225) (9)
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قاله يف  .(1)لوجهني يف تقدمي النية على الذبحنوى عند الدفع إىل الوكيل فقط فعلى ا
كان . فيفرق بني املعينة وغريها. وجيوز أن يفّوض النية إىل الوكيل, إن  (2)الروضة وأصلها

  .مسلما. فإن كان كتابيا فال. وال بّد أن يكون عاقال صاحيا
, بل (3) ]وكذا من هدي التطوع[ "وله األكل من أضحية تطوعقوله: "

 حنر منها ثالاث وستني بيده, وحنر علي  أهدى مائة بدنة ؛ ألّن النيب (4) يستحب
أن تؤخذ بضعة من كل بدنة, فتجعل يف قدر, فأكال من  ما بقي. مث أمر رسول هللا 

. واحرتز ابلتطوع عن الواجب. فإنّه ال جيوز (5)حلمها, وحسيا من مرقها. متفق عليه
ني أو مرسل على األكل منه, سواء وجب ابتداء من غري التزام كدماء احلج أو ابلتزام مع

أنّه  (9)اجلواز. ويف العدة (8) والقفال (7). واختار اإلمام(6) املذهب عند احملاملي
 . (10)املذهب

                                                           

(, ومغين احملتاج 9/362(, وحتفة احملتاج )9/516(, والنجم الوهاج )8/44انظر التهذيب ) (1)
 .(6/140(, وّناية احملتاج )6/133)

 .(2/209(, والروضة )12/78انظر فتح العزيز ) (2)

 (. واملثبت من )ب( و )ج(.وكذا من هدي التطوعسقط من )أ( قوله ) (3)

(, وّناية 6/134(, ومغين احملتاج )9/363فة احملتاج )(, وحت2/232انظر فتح الوهاب ) (4)
 (.8/141احملتاج )

قول املؤلف "متفق عليه" ليس بصحيح؛ ألّن مسلما انفرد به يف صحيحه دون البخاري, يف  (5)
 .( من حديث جابر بن عبد هللا 1218ابب حجة النيب, برقم )

 (.12/107انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (6)

 (.18/201انظر ّناية املطلب ) (7)

 (.12/107انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (8)

 .وهو كتاب العدة الصغرى للروايين, صاحب حبر املذهب (9)

 (.12/107انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (10)



 األضحيةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                               كتاب 
 

 

 
506 

عن أكثر األصحاب. وصّححه اإلمام البلقيين وهو مقتضى  (1)وحكاه املاوردي
ويشبه أن يتوسط, فريجح يف "قول املنهاج يف ولد الواجبة. وله أكل كّله. قال الرافعي: 

املعني اجلواز. ويف املرسل املنع, سواء عنّي عنه, مث ذبح أو ذبح بال تعيني؛ ألنّه عن َدين 
. وحيث منعنا األكل يف املنذور فأكل, ففيما يغرمه (2)"يف الّذّمة, فأشبه اجلرباانت

ه أو أتلفه غريه. منه أن يغرم قيمة اللحم كما لو أكل (3)اخلالف يف اجلرباانت. واألصحّ 
. قال (4)كذا قاله البغوي  ا أيكله القوالن يف أضحية التطوع.وحيث جّوزانه ففي قدر م

ولك أن تقول ذلك اخلالف يف القدر املستحب أكله. وال يبعد أن يقال: ال "الرافعي: 
. انتهى. مث هذا يف غري نذر (5)"ُيسَتحب األكل, وأقّل ما يف تركه اخلروج من اخلالف

. (8)مطلقا على املذهب (7). فال جيوز األكل يف نذر اجملازاة(6)ازاة وغري نذر الّلجاجاجمل
ويف نذر اللجاج إذا قال: إن كّلمت زيدا فلّله علّي أن أضّحي هبذه الشاة. فإذا كّلمه 

                                                           

 (.15/119انظر احلاوي الكبري ) (1)

 (.12/107انظر فتح العزيز ) (2)

(, 3/222(, والروضة )8/418(, واجملموع )12/107العزيز )وهو األصح. انظر فتح  (3)
 (.8/110وكفاية النبيه )

 (.8/44انظر التهذيب ) (4)

 (.12/107انظر فتح العزيز ) (5)

 كلمت  إن: كقوله  شيء فعل نفسه إلزام أو شيء من نفسه منع به قصد ما نذر اللجاج هو (6)
 الكبري رقبة. انظر احلاوي عتق علي فلله الدار أدخل مل إن أو هذا عبدي عتق علي فلله زيدا

(10 /362). 

 هللا شفى إن: كقوله  بلية؛ اندفاع أو نعمة حدوث مقابلة يف قربة يلتزم أن وهو اجملازاة؛ نذر (7)
 .(356/ 12) ولدا. انظر فتح العزيز رزقين أو مريضي،

(, 12/107العزيز )كلمة )على املذهب( سقطت من )ج(. وهو املذهب. انظر فتح   (8)
 (.9/363(, وحتفة احملتاج )3/222والروضة )
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قاله اإلمام  منها قطعا؛ ألنّه ككفارة اليمني. واختار وفاء ما التزمه, مل جيز األكل
 . (1)البلقيين

أي جيوز إطعام األغنياء من األضحية  "وإطعام األغنياء, ال متليكهمقوله: "
واهلدي املتطوع هبما كما جيوز إطعام الضيف. وال جيوز متليك األغنياء. وجيوز متليك 

 (4)وما أطلقه": الصالحابن . قال (3)كذا قاله اإلمام  .(2)راء ليتصرّفوا فيه ابلبيع وغريهالفق
غريه من جواز اإلهداء إىل األغنياء ظاهره اهلدية املفيدة للتمّلك؛ ال اإلطعام على وجه 

. ولو أصلح الطعام, ودعا إليه الفقراء (7)والبلقيين (6). ووافقه ابن الرفعة(5)"الضيافة
 ؛ ألّن حقهم يف متّلكه؛ ال يف أكله. (8)ليأكلوا مطبوخا, مل جيز كما قاله الروايين

يف القدر اّلذي ُيسَتحب أن ال ينقص  وأيكل ثلثا. ويف قول: نصفا"قوله: "
التصّدق عنه قوالن. القدمي: أيكل النصف, ويتصّدق ابلنصف. واختلفوا يف التعبري عن 
اجلديد. فقيل: أيكل الثلث, ويتصّدق ابلثلثني. وقيل: أيكل الثلث, ويهدي إىل 

                                                           

 (.3/414انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)

(, وحتفة احملتاج 9/517(, والنجم الوهاج )12/105(, وفتح العزيز )7/150انظر الوسيط ) (2)
(9/369.) 

 (.18/200انظر ّناية املطلب ) (3)

 )أطلقه(.ويف )ج(: )قاله( بدل  (4)

 (.4/220انظر شرح الوسيط ) (5)

 /ب(.227/ل24انظر املطلب العايل ) (6)

 (.3/414انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 ألن مطبوخاً  ألكله يدعوهم وال حلماً، منها إليهم يدفع أن املضحي فعلى الفقراء ونصه: "وأما (8)
 أيخذوه حىت جيز مل مطبوخا إليهم دفعه فإن أحبوا، ما به ليصنعوا أكله دون متلكه يف حقهم

 .(215/ 4) املذهب نيئا". انظر حبر
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ويشبه أن ال يكون اختالفا, لكن ". قال الرافعي: (1)غنياء الثلث, ويتصدق ابلثلثاأل
. وقال (2)"من اقتصر على التصّدق ابلثلثني ذََكَر األفضَل أو توّسع, فَعدَّ اهلدية صدقة

يعين املعرّب به عن اجلديد. قال: وهو  -الثاين (3)الزركشي: "صّحح يف تصحيح التنبيه
  .(6)املشهور األول" (5)تذنيب/ب[ يف ال370وجعل الرافعي ] .(4)املنصوص يف البويطي

يعين أنّه هل يشرتط التصّدق بشيء  "واألصّح وجوب تصّدق بعضهاقوله: "
عن رواية ابن  (8)كاه يف البحروح ,. أحدمها(7)وجهان ؟منها أم جيوز أكل اجلميع

إبراقة الدم بنية  (12)وحيصل الثواب/ : جيوز أكل اجلميع,(11)عن النص (10)( 9)القاص
                                                           

 (.1/436(, واملهذب )81(, والتنبيه )ص4/188(, واحلاوي الكبري )2/239انظر األم ) (1)
 (.12/110انظر فتح العزيز ) (2)
 (.1/265انظر تصحيح التنبيه ) (3)
قال الشافعي: أحب إىل أن يبقي ثلثا, ويتصدق بثلث, ويهدي ثلثا. انظر خمتصر البويطي  (4)

 /ب(.152)ل/
 (.630انظر التذنيب )ص (5)
 (.245انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األضحية, حتقيق الطالب: هاين بن برك )ص  (6)
(, والنجم 3/222ة )(, والروض12/108واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.9/364(, وحتفة احملتاج )9/517الوهاج )
 (.4/213انظر حبر املذهب )( 8)

 ( .3/416انظر النقل عن ابن القاص يف حترير الفتاوى ) (9)
 صاحب الطربي القاص هو أبو العباس أمحد بن حممد بن يعقوب بن أيب أمحد املعروف اببن (10)

: الكثرية املصنفات وله وعنه أخذ الفقه أهل طربستان. .سريج ابن العباس أيب صاحب
ه     . انظر غنية 335 سنة بطرسوس والتلخيص. مات واملواقيت، القاضي، وأدب املفتاح،

 (.3/1059, وبغية الطلب )(111 ص) الفقهاء (, وطبقات92امللتمس )ص
 (.2/247انظر األم )( 11)

 /ب/أ(.459)( 12)
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ب التصدق بقدر ما عن مذهب الشافعي: جي (2)وحكاه املاوردي (1)القربة. وأصّحهما
 سم. فكان األوىل تعبريه ابألظهر. ينطلق عليه اال

. وقيل: ما (3)على األصح االسمفلو أكل اجلميع ضمن ما ينطلق عليه 
 يستحب أن ال ينقص التصدق عنه. 

قال الروايين: وعلى الوجهني ال يتصّدق به َورِقا. وهل يلزم صرفه إىل شقص 
 .(5)؟ وجهانتفرقته (4)أضحية أو يكفي شراء حلم و/

فرع: جيوز صرف القدر اّلذي ال بّد منه إىل مسكني واحد. قال البلقيين: 
. (8)والروايين (7)ذكره املاوردي .(6). فلو تصّدق مبطبوخ مل جيزهنّيا وينبغي أن يكون اللحم

 , واستحسنه. (10)عن صاحب احلاوي (9)وال يكفي التصّدق ابجللد, نقله اإلمام
 
 

                                                           

(, والروضة 8/416(, واجملموع )12/109انظر فتح العزيز )واألصح كما ذكر املصنف.  (1)
 (.8/94(, وكفاية النبيه )3/223)

 (.15/118انظر احلاوي الكبري )( 2)

 (.9/366(, وحتفة احملتاج )416(, واجملموع )4/214انظر حبر املذهب ) (3)

 /ج/أ(.226) (4)
 (.4/214انظر حبر املذهب )( 5)

 (.3/415الفتاوى )انظر النقل عنه يف حترير ( 6)

 (.15/119انظر احلاوي الكبري )( 7)

 (.4/214انظر حبر املذهب )( 8)

 (.18/202انظر ّناية املطلب )( 9)

 (.3/415انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 10)
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اّلذي ميكن أكله. ورّتب  (2) السميطيف الشحم وجلد  (1)البلقيينوتردّد اإلمام 
واألفضل بكّلها إاّل لقما يتربّك األلية على الشحم. وقال إّّنا أوىل ابجلواز. قوله: "

أي فإّّنا مسنونة كما تقّدم. وقيل: ال جيوز التصّدق ابجلميع, بل جيب أكل  "أبكلها
أي ال جيوز بيع جلد األضحية, وال  "ويتصّدق جبلدها أو ينتفع به. قوله: "(3)شيء

جعله أجرة للجزّار, وإن كانت تطوعا, بل يتصّدق به املضّحي أو يتخذ منه ما ينتفع 
بعينه من خفّ  أو نعل أو دلو أو فرو أو يُعريه وال يؤّجره. ويف قول: جيوز بيع اجللد, 

يعين أّن " ّلهوولد الواجبة يذبح, وله أكل ك . قوله: "(4)ويصرف مثنه مصرف األضحية
ولد األضحية الواجبة يذبح معها, سواء كانت معينة يف األصل أو عّينت عما يف الذمة 
على األصّح, وسواء علقت به حالة النذر أو بعدها. مث إذا ذحبهما, فقيل: يتصّدق من  

. وقيل: يكفي التصّدق من (5)الروايينكل واحد بشيء؛ ألّّنما ضحّيتان. وصّححه 
. وعلى األخريين جيوز (7)التصّدق من حلم األم؛ ألّّنا األصل (6)أحدمها. وقيل: ال بّد من

                                                           

 .املصدر السابقانظر ( 1)

 الصوفِ  نزع: والسمط. بعدُ  ُيْشوَ  َومل ُصوفُه أَو شعرُه املنزوع أي مفعول مبعىن فعيل: السميط (2)
( 118/ 7) اللغة هتذيب انظر. حار ماء عليهما ُيصبَّ  أن بعد اجلدي عن والشعرِ , اخلروف عن

 .(296/ 7) العرب لسان( 418/ 1) املخصص

(, وحتفة احملتاج 2/232(, وفتح الوهاب )9/518واألفضل كما ذكر. انظر النجم الوهاج )( 3)
(9/365.) 

(, 8/420(, واجملموع )12/113والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.9/520(, والنجم الوهاج )3/225والروضة )

 (.4/204انظر حبر املذهب )( 5)

 (.التصدق من أحدمها. وقيل: ال بّد منسقط من )ب( قوله ) (6)

(, وفتح 1/547(, وأسىن املطالب )9/520)واألصح كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج ( 7)
 (.9/365(, وحتفة احملتاج )2/233الوهاب )
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أكل مجيع الولد وهو األصّح. واحرتز ابلواجبة عن ولد األضحية أو اهلدي املتطوّع 
صنف, يشمل ما لو ماتت "يذبح معها" وأسقطه امل (1)هبما, فإنّه ملكه كاألم. ويف احملّرر

يف املعينة عّما يف  (3)على الصحيح (2) األم, فإنّه يذبح جزما يف املعّينة ابتداء. ]و[
 . (4)الذمة, قاله يف التحرير

أي ال حيلب لنب األضحية واهلدي, إن كان قدر   " وُشْرُب فاضِل لبِنها قوله: "
كفاية ولدها. فإن حلبه, فنقص الولد, ضمن النقص. وإن فضل عن رّي الولد حلب 

نقله, وألنّه يستخلف, لكن  ما ال يُنِهك حلَمها. مث قال اجلمهور: له شربه؛ ألنّه يشقّ 
. وقيل: ال (7)"ّب إيلّ ولو تصّدق به كان أح". قال الشافعي: (6)قاله املاوردي .(5)يكره

ز أكل حلمها, بل ينقل إىل مّكة إن تيّسر أو أمكن ختفيفه, وإاّل جيوز شربه, إن مل جي
  .(8)فيتصّدق به على الفقراء هناك. وإن جّوزان اللحم شرِبَه

. (9)أي للسيد. وكأنّه آلة . فإن أذن سيده وقعت له"وال تضحيَة لرقيققوله: "
قال الزركشي: "كذا أطلقوه. وهو مشكل, إن صّور ابإلذن له يف التضحية عن نفسه؛ 

                                                           

 (.467انظر احملرر )ص( 1)

 سقط حرف )و( من )أ(. واملثبت من )ب( و )ج(. (2)

 (.2/521(, والنجم الوهاج )1/320انظر املهذب )( 3)

 (.3/415انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 .(4/415) والبيان ،(1/315) واملهذب ،(15/108) الكبري انظر احلاوي( 5)

 .(15/108) الكبري انظر احلاوي( 6)

 (.2/247انظر األم )( 7)

(, وحتفة 9/521(, والنجم الوهاج )8/107والصحيح هو القول األول. انظر كفاية النبيه )( 8)
 (.9/336احملتاج )

 .(3/201) والروضة ،(8/381) واجملموع ،(12/78) العزيز انظر فتح (9)
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أذن  (1)ال عن سيده, إذ كيف يقع عن السيد من غري نية فيه. والظاهر أّن املراد ما إذا
وإن ضّحى إبذن السيد   النية. ويرشد إليه قول املاوردي: له, ونوى عن نفسه, وفّوض

 . (3)" (2) ة عن السيد؛ ال عنهكان انئبا عنه, واألضحي
ويشمل كالمه املدبّر واملستولدة. وهذا على املشهور أّّنم ال ميلكون بتمليك 
السيد. وعلى اآلخر ال جيوز تضحيتهم بغري إذنه؛ ألّن له حق االنتزاع. فإن أذن وقعت 

ح, وال بعد جعلها عنهم كما لو أذن هلم يف التصدق. وليس له الرجوع بعد الذب
 .(4)ضحية

أي بغري إذن السيد. فإن أذن فعلى  "وال يضّحي مكاتب بال إذن قوله: "
. ومن بعضه رقيق له أن يضّحي مبا ميلكه (5)القولني يف تربّعه إبذنه, واألصّح صحته

 . (6)حبريته, وال حيتاج إىل إذن
يف زوائد الروضة: إذا ضّحى عن  "وال تضحية عن الغري بغري إذنه قوله: "

.  (8)بال إذن, فإن كانت الشاة معّينة ابلنذر وقعت عن املضّحي, وإاّل فال (7) غري]ه[

                                                           

 سقط أداة شرط )إذا( من )ب(. (1)

 (.15/121انظر احلاوي الكبري ) (2)

 (.264انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األضحية, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص  (3)
 .(3/201) والروضة ،(8/381) واجملموع ،(12/78) العزيز انظر فتح (4)

(, والنجم الوهاج 3/201(, والروضة )12/78نظر فتح العزيز )واألصح كما ذكر املصنف. ا (5)
 (.9/367(, وحتفة احملتاج )1/538(, وأسىن املطالب )9/522)

 (, وأسىن املطالب9/522(, والنجم الوهاج )3/201(, والروضة )12/78انظر فتح العزيز ) (6)
 .(9/367(, وحتفة احملتاج )1/538)

 من )ب( و )ج(. سقط حرف )ه( من )أ(. واملثبت (7)
 (.3/201انظر الروضة ) (8)
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أّّنا تقع عن  (3)ي. وأطلق الشيخ إبراهيم املروز (2)هوغري  (1)صاحب العدةكذا قاله 
أشرك غريه يف ثواب أضحيته, وذبح عن ولو ": صاحب العدةاملضّحي. قال هو و 

  (5) أللهم تقّبل من حممد وآل حممدوعليه حيمل احلديث: ". قاال: (4)نفسه, جاز

"(6) . 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 الشافعية، كبار  من وكان. الشافعي الفقيه الطربي هللا عبد أبو احلسني بن علي بن احلسني هو (1)
 وله كتاب "العدة". .ه    418 سنة طربستان آبمل ولد. مبكة مجاعة به تفقه احلرمني، إبمام ويدعى

 واملسانيد السنن رواة ملعرفة التقييد انظر. ه     498 سنة شعبان من األواخر العشر يف مبكة وتويف
 .(202/ 14) النبالء أعالم وسري(, 802/ 10) اإلسالم واتريخ(, 246: ص)

 (.12/79(, وفتح العزيز )4/449انظر البيان ) (2)

 (.3/201انظر النقل عنه يف الروضة ) (3)

 (.4/449انظر النقل عنه يف البيان ) (4)

 (.3/201(, والروضة )12/70انظر فتح العزيز ) (5)

 والتسمية توكيل، بال مباشرة وذحبها الضحية، استحباب مسلم يف صحيحه, ابب اخرجه (6)
 ( من حديث عائشة رضي هللا عنها.1967والتكبري, برقم )
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يف املعّينة هو اّلذي أورده  (2)صاحب العدة: "ما قاله (1)قال الزركشي/
. واّدعى القاضي احلسني أنّه ال (6)عن النص (5)وغريه (4)ونقله املاوردي. (3)العراقيون

 . (9) يف أثناء الباب إنّه املشهور"(8). وقال الرافعي(7)خالف فيه
كان عليا ؛ ألّن (10)قاله يف التهذيب "وال عن ميت, إن مل يوص هباقوله: "

. (11). رواه أبوداود والرتمذي واستغربهوقال: أمرين, فال أدعه أبدا, يضّحي عن النيب 
واألرجح أنّه ال يضّحي عن امليت مطلقا. واحلديث إن صّح "قال اإلمام البلقيين: 

                                                           

 /ج/ب(.226) (1)
 (.4/216انظر حبر املذهب )وهو الروايين.  (2)

 (.8/116انظر كفاية النبيه ) (3)

 (.15/112انظر احلاوي الكبري ) (4)

 كلمة )وغريه( ساقطة من )ج(.  (5)

 (.3/587انظر األم ) (6)

 (.8/116انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (7)

 (.12/96انظر فتح العزيز ) (8)

 (.266-265انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األضحية, حتقيق هاين بن الربك )ص  (9)
 (.8/45انظر التهذيب ) (10)

(, والرتمذي يف سننه, 2790أبو داود يف سننه, ابب األضحية عن امليت, برقم ) اخرجه (11)
(, واحلاكم يف املستدرك, كتاب 1495ابب ما جاء يف األضحية عن امليت, برقم )

 عن احلكم، عن احلسناء، أيب عن ( كلهم من طرق عن شريك،7516األضاحي, برقم )
فذكره. واللفظ  :فقال هذا؟ ما :له فقلت بكبشني يضحي عليا  رأيت: قال حنش،

للرتمذي. قال احلاكم عقب احلديث: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وضّعفه 
 (.175األلباين يف ضعيف الرتمذي )ص
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كل منها, يت ال جيوز األبذلك. وحيث ضّحى عن امل حمموٌل على خصوصية النيب 
 .(2)قاله القفال يف فتاويه .(1)بل جيب التصّدق جبميعها"

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.3/417انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)

 (.9/523انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (2)
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 فصل
الغالم  (2)عن/ ؛ لقوله "عن غالم بشاتي وجارية بشاة (1)ُيسّن أن يعقّ "

. "والشاة (3), لفظ الرتمذيشااتن, وعن اجلارية شاة ال يضرّكم ذكراان كّن أم إاناث
عّق عن احلسن واحلسني كبشا  أصل السنة؛ ألنّه  (4) الواحدة عن الغالم يتأدى )هبا(

. صحيح, رواه ابن حبان واحلاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي هللا عنها, كبشا
داود والنسائي والبيهقي من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما, والنسائي أيضا  وأبو

عن بريدة 
(5). 

                                                           

 (.1/45, وغريب احلديث إلبراهيم احلريب )(62/ 1) عنيعق يعق أذا ذبح وقطع. انظر ال (1)

 /ب/ب(.459)( 2)

 اخرجهواحدة ...احلديث.  األنثى وعن شااتن، الغالم اللفظ ليس للرتمذي, وأّما لفظه: "عن (3)
(, وابن حبان يف صحيحه, ابب 7591أيضا احلاكم يف املستدرك, كتاب الذابئح, برقم )
(, والرتمذي يف سننه, ابب األذان 5312ذكر وصف العقيقة عن الذكور واإلانث, برقم )

 بن سباع عن يزيد، أيب بن هللا ( كلهم من طرق عن عبيد1516يف أذن املولود, برقم )
  هللا رسول سألت أّنا كرز رضي هللا عنها،  أم سباع، عن بن اثبت بن حممد عن اثبت،

فذكره. واللفظ البن حبان. وقال الرتمذي عقب احلديث: هذا حديث  :فقال العقيقة، عن
صحيح. وقال احلاكم: هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه. وصحّحه األلباين. انظر 

 (.2/755صحيح اجلامع الصغري )

 والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(.ويف )أ(: )به(.  (4)

 عبد معمر ( من طريق أيب2841أيضا أبو داود يف سننه, ابب يف العقيقة, برقم ) اخرجهو   (5)
عباس رضي هللا عنهما.  ابن عن عكرمة، عن أيوب، الوارث، عن عبد عن عمرو، بن هللا
( من طريق آخر عن 19267البيهقي يف السنن الكربى, ابب العقيقة سنة, برقم ) اخرجهو 

( من طريق 4219النسائي يف الصغرى, ابب كم يعق عن اجلارية, برقم ) اخرجهأيب معمر. و 
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أمر أابمها بذلك,  أتويله أنّه ". قال املصنف: (1)قال الرافعي: وهو مؤّولٌ 
كاان معسرين, فيكوانن يف نفقة جّدمها رسوِل هللا   (2)وأعطاه ما عّق به أو أّن أبويهما

"(3) ؛ ألّن املخاطب ابلعقيقة من تلزمه نفقة الولد إن كان موسرا حىت لو كان الولد
ا يوم السابع, فإن غنيا عّق عنه من تلزمه نفقته لو كان معسرا. نعم لو كان املنفق معسر 

 (4)أيسر بعد مّدة النفاس سقطت, وإن أيسر يف مّدة النفاس ففيه احتماالن لألصحاب
. ذكره مجاعة (5)"اختصاص ذلك مبن تلزمه النفقة"لبقاء أثر الوالدة. قال اإلمام البلقيين: 

, ومل أجده يف كالم الشافعي وأكثر أصحابه. واألقرب عندي (6)منهم املاوردي
                                                           

 آخر عن عكرمة, عن ابن عباس رضي هللا عنهما. واللفظ هلم. وصّححه ابن امللقن يف البدر
 .(340/ 9) املنري

(, 5311يضا ابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر اليوم اّلذي يعق فيه عن الصيب, برقم )أ اخرجهو 
(, والبهيقي يف السنن الكربى, ابب العقيقة 7588واحلاكم يف املستدرك, كتاب الذابئح, برقم )

 حيىي عن جريج، ابن عن عمرو، بن حممد عن وهب، ( كلهم من طرق ابن19272سنة, برقم )
فذكره. قال احلاكم عقب احلديث: هذا  :قالت عائشة رضي هللا عنها، نع عمرة، عن سعيد، بن

 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.
 بن ( من طريق احلسني4213أيضا النسائي يف الصغرى, كتاب العقيقة, برقم ) اخرجهو       

أبيه، فذكره. وقال  عن بريدة، بن هللا عبد عن واقد، بن احلسني عن الفضل، عن حريث,
. وصححه األلباين يف اإلرواء (202/ 5)العراقي يف طرح التثريب: إسناده صحيح 

(4/379.) 

 (.118-12/117انظر فتح العزيز ) (1)

 ويف )ج(: )أبومها( بدل )أبويهما(.  (2)

 (.3/230انظر الروضة ) (3)

 (.12/118العزيز )(, وفتح 4/229(, وحبر املذهب )15/129انظر احلاوي الكبري ) (4)

 (.3/418انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 (.15/129انظر احلاوي الكبري ) (6)
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أّن ذلك يتعلق ابألصول؛ ال على ترتيب النفقة, ولكن أوالهم األب مث أبوه  /أ[371]
مث األم مث اجلد لألم. ولو ذبح األبعد مع وجود األقرب. ويساره وقع املوقع, وال أَأوِّل 

 احلديث.
فائدة: العقيقة يف اللغة اسم للشعر اّلذي على رأس املولود. ويف الشرع اسم ملا 

حلق رأسه تسمية هلا ابسم ما يقارهبا. وقيل: مسيت بذلك أخذا يذبح يف السابع يوم 
 . (1)من العق وهو الشق والقطع؛ ألنّه يقطع رأس الشاة

أي فيكون جذعة  "والتصدق كاألضحية (2)وسّنها وسالمتها واألكل قوله: "
. (3)املانع يف األضحية على الصحيح فيهمن الضأن أو ثنية من املعز, سليمة من العيب ا

وينبغي أن تتأّدى السّنُة "ية. قال الرافعي: تفضيل اإلبل, مث البقر كاألضح (4)حيحوالص
. وُيسَتحب أكل شيء منها. وجيب التصدق منها بشيء. وينوي (5)"بسبع بدنة أو بقرة

 . (6)الذبح أنّه عقيقة. فيقول: بسم هللا, أللهم منك وإليك عقيقة فالنعند 
 

وقال اإلمام: إن  .(1) نّياأي فال يتصدق بلحمها  (7)"وُيَسّن طبخهاقوله: "
ليس ". وقال البلقيين: (2)أوجبنا التصدق مبقدار وجب متليكه وهو ينٌّ والصحيح األول

                                                           

 (.1/438, واملهذب )(185 ص) للماوردي اإلقناعو , (62/ 1) انظر العني (1)

 ويف )ج(: )واألكل منها( أي بزايدة )منها(. (2)

 العزيز , وفتح(4/465) والصحيح كما ذكر. وهناك وجه ابلتسامح فيها. انظر البيان (3)
 .(3/230) الروضة ،(8/409) , واجملموع(12/118)

(, وكفاية النبيه 3/197(, والروضة )12/72والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)
(8/77.) 

 (.12/118انظر فتح العزيز ) (5)

 (.1/535(, وكفاية األخيار )8/127, وكفاية النبيه )(4/465) انظر البيان (6)

 (.1/2/335(, وكفاية األخيار )3/228(, واجملموع )3/231انظر الروضة ) (7)
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وجهني يف جواز  (3)وال أثر حيتج به, بل ذكر املاوردي يف الطبخ خرب عن النيب 
. وقال (4)"االقتصار على التصدق ابللحم املطبوخ. وال خالف يف جواز طبخ أكثرها

ء منقول  (7)واإلمام (6)كالم املاوردي  (5)الزركشي: "اّلذي )يفهم( أّن التصّدق ابلينَّ
. وحكي (9). قال ابن الرفعة: هو األوىل(8)املذهب كاألضحية. وهو قضية كالم التنبيه"

. قال الزركشي: (10)نّياأّن كالم القاضي حسني يشعر ابلتخيري بني الطبخ والتفرقة 
وحيتمل أن يُ نَ ّزل كالم من أطلق استحباب الطبخ على القدر الزائد على ما جيب "

 (1)وهو قضية كالم الشيخ أيب حامد (13)كما صرّح به اإلمام  (12)/ (11)التصدق به"

                                                           

(, 453ن السكيت )صاأللفاظ الب (, وكتاب8/392ينضج. انظر العني ) وهو اّلذي مل (1)
 (.3/1061براهيم احلريب )وغريب احلديث إل

 اللحم على الصدقة وتنزيل فيه، التمليك إجراء فيجب مبقدار ، التصّدق أوجبنا ونصه: "إذا (2)
 .(206/ 18) املطلب الينَّء". انظر ّناية

 (.15/128انظر احلاوي الكبري ) (3)

 (.3/421انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

ويف )أ(: )يفهمه(. والصواب هو املثبت  من "السراج الوهاج للزركشي", كتاب األضحية,  (5)
 (.290حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص 

 (.15/128انظر احلاوي الكبري ) (6)

 (.18/206انظر ّناية املطلب ) (7)

 (.290)ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األضحية, حتقيق الطالب: هاين بن الربك  (8)
 (.9/502انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (9)

 انظر النقل عنه يف املصدر السابق. (10)

 (.291انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األضحية, حتقيق: هاين بن الربك )ص  (11)
 /ج/أ(.227) (12)
 (.18/206انظر ّناية املطلب ) (13)
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وغريه. وكالم املصنف ليس على إطالقه. ويطبخ ابحللو على األصّح تفاؤال حبالوة 
لى األصّح. والتصّدق بلحمها ومرقها على أخالق املولود. وال يكره طبخه حبامض ع

 املساكني ابلبعث إليهم أفضل من الدعوة إليها. ولو دعا قوما فال أبس. 
. ويف (2)أي ما أمكن تفاؤال بسالمة الولد عن اآلفات "وال ُيكَسر عظم قوله: "

 (3) قال يف عقيقة احلسن واحلسني: ال تكسروا )منها( مراسيل أيب داود أّن النيب 
 . (5). فإن كسر مل ُيكَره على األصح(4)عظما

 (6)؛"وأن ُتذَبح يوم سابع والدته, وُيسمَّى فيه, وُُيَلق رأسه بعد ذحبها قوله: "
الغالم مرهتن قال:  أّن النيّب  (1)مسرةأمحد واألربعة من حديث  (7)ملا روى اإلمام

                                                           

, كتاب األضحية, حتقيق هاين بن الربك )ص انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي (1)
291.) 

 (.8/427(, واجملموع )4/466(, والبيان )1/439انظر املهذب ) (2)
 ويف النسخ الثالث )فيها( بدل )منها(. والصحيح هو ما أثبته من مراسيل أيب داود. (3)

 عن العالء، بن حممد ( من طريق379أبو داود يف مراسيله, ابب يف العقيقة, برقم ) اخرجه (4)
أيضا البيهقي من طريق أيب داود, ابب من  اخرجهأبيه. و  عن حممد، بن جعفر عن حفص،

(, 19286قال ال تكسر عظام العقيقة, وأيكل أهلها منها ويتصدقون, ويهدون, برقم )
( من طريق 24262وابن أيب شيبة يف املصنف, ابب من قال ال يكسر للعقيقة عظم, برقم )

عن أبيه. واللفظ أليب داود. وقال األلباين: منكر. انظر سلسلة األحاديث آخر عن جعفر, 
 (.11/457الضعيفة )

(, وفتح 1/548(, وأسىن املطالب )9/525وهو األصح. وقيل: يكره. انظر النجم الوهاج ) (5)
 (.2/234الوهاب )

 (.4/22(, وحبر املذهب )18/205(, وّناية املطلب )12/38انظر احلاوي الكبري ) (6)
 كلمة )اإلمام( ساقطة من )ج(.  (7)
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. ويف احلديث إشارة إىل أن (2), يُذَبح عنه يف اليوم السابع, وحُيَلق رأسه, وُيسمَّىبعقيقته
 (4)عن النّص. ويف الروضة وأصلها (3)حلق الرأس بعد الذبح فهو أرجح. وحكاه املاوردي

 عن النّص أنّه قبل الذبح. 
بل مها نصان. ويف ", وأتّول األول. قال يف التحرير: (5)ورّجحه اإلمام البلقيين

 (2).وذكر(1). ويف سنن البيهقي أّن أحاديث التسمية يوم الوالدة أصحّ (6)"املسألة قوالن
                                                           

 فتزوجها أبيه، موت بعد املدينة أمه به قدمت. مرة بن حريج بن هالل بن جندب بن مسرة هو (1)
 البعث، يف فأجازه فصرعه،  النيب حبضرة غالما صارع أن إىل حجره يف وكان األنصار، من رجل
 بين يف دارا فاشرتى الكوفة، إىل انتقل مث البصرة، ذلك بعد نزل غزوة، غري  هللا رسول مع وغزا
 ستة الكوفة وعلى ,أشهر ستة على البصرة يستخلفه زايد وكان. وعقب بقية وله هبا ومات ,أسد

 وكان عزله. مث حنوه، أو عاما عليها معاوية فأقره. البصرة علىواليا  كان  زايد مات فلما أشهر.
 أدمي حتت قتلي شر: ويقول يقله، ومل قتله إليه منهم بواحد أتى إذا كان  احلرورية، على شديدا
 ,عليه يطعنون مذهبهم يف قارهبم ومن فاحلرورية. الدماء ويسفكون املسلمني يكفرون السماء
(, 1415/ 3) نعيم أليب الصحابة ومعرفة(, 207/ 3) للبغوي الصحابة معجم انظر. منه وينالون

 .(653/ 2) األصحاب معرفة يف واالستيعاب
(, وابن ماجه يف سننه, ابب العقيقة, 20188أمحد يف مسنده, ابب العقيقة, برقم ) اخرجه (2)

(, وأبو داود يف سننه, 1522(, والرتمذي يف سننه, ابب من العقيقة, برقم )3165برقم )
(  4220(, والنسائي يف الصغرى, ابب مىت يعق ؟ برقم )2838ابب يف العقيقة, برقم )

. واللفظ للرتمذي. وقال الرتمذي عقب عن احلسن, عن مسرة كلهم من طرق عن قتادة, 
احلديث: هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه األلباين. انظر صحيح اجلامع الصغري 

(2/770.) 
 (.15/129انظر احلاوي الكبري ) (3)
 (.3/232(, والروضة )12/119انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/423انظر حترير الفتاوى ) (5)

 در السابق.انظر املص (6)
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 هلل عنهما إىل رسول هللا  رضي ا (4)بن أيب طلحةأنّه ذهب اب (3) أنسحديث 
: ُولد يل . وحديث أيب موسى األشعري (5)ومعه مترات, فحنكه, ومسّاه عبد هللا

                                                           

 الكربى مضى". انظر السنن مما أصح فيها جاء وما يولد حني املولود تسمية ونصه: "ابب (1)
 .(513/ 9) للبيهقي

(, 19304البيهقي من حديث أنس. انظر السنن الكربى للبيهقي برقم ) اخرجه (2)
 (.513/ص9)ج

, اخلزرجي األنصاري النجار بن مالك بن غنم بن عامر بن جندب بن مالك بن أنس هو (3)
  هللا رسولَ  خدم. أنسا سليم أم له أهدت املدينة  هللا رسول قدم امّ لَ . مشهور صحايب

, البصرة إىل بعده انتقل مث. محزة أاب  هللا رسول كناه.  ابملدينة إقامته مدة وهى, سنني عشر
. حديثًا 2286 فروى. ابلبصرة عقب وله. املائة جاوز وقد. ه     93 سنة هبا ومات, فسكنها

 اإلسالم واتريخ(, 127/ 1) واللغات األمساء وهتذيب(, 121/ 1) واملفرتق املتفق انظر
(2 /1057.) 

. ولد له يكن ومل. ولد أم وأمه حرام، بن األسود بن سهل بن طلحة زيد أيب هو عبد هللا بن (4)
 ص) البن سعد الكربى احلديث. انظر الطبقات قليل وكان .ابملدينة ه     134 سنة وتويف
 (.3/243(, والثقات البن حبان )2/450, ومعجم الصحابة )(289

وحتنيكه, برقم  عنه، يعق مل ملن يولد، غداة املولود تسمية البخاري يف صحيحه, ابب اخرجه (5)
(  2144(, ومسلم يف صحيحه, ابب استحباب حتنيك املولود عند والدته, برقم )5470)

 أنس عن سريين، بن أنس عن عون، بن هللا عبد عن هارون، بن يزيدكالمها من طرق عن 
البيهقي من طريق آخر عن أنس. انظر السنن الكربى للبيهقي برقم  اخرجه. و مالك  بن
(19304.) 



 األضحيةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                               كتاب 
 

 

 
523 

. ومها يف الصحيحني. قال (1), فسّماه إبراهيم, وحنكه بتمرة غالم, فأتيت به النيب
 .(2)"فهو السنة. وليس للشافعي نصٌّ خيالفه"اإلمام البلقيين: 

. وتقّدم يف اخلتان عن (3)فروع: األصّح أّن يوم الوالدة حمسوب من السبعة
قال: إّن الفتوى عليه. وال يفوت  تصحيح أنّه ال حيسب, وأّن األسنوي (4)زوائده

بتأخريها عن السبعة, لكن االختيار أن ال يؤّخر إىل البلوغ. وُيستَحّب أن يكون 
عمن مات  , وأن يكون ذبح العقيقة يف صدر النهار, وأن يعقّ (5)الشااتن متساويتني/

الصيب رَه تلطيخ رأس . وُيك(6)بعد السبعة, والتمكن من الذبح. وقيل: يسقط ابملوت
. املشهور حترمي التضّمخ ابلنجاسة". وقال يف املهمات: (7)قاله الرافعي بدم العقيقة.

 . (8)"عل به شيئا من احملرماتوحيرم على الويل أن يف

                                                           

 عنه، يعق مل ملن يولد، غداة املولود تسمية البخاري يف صحيحه, ابب اخرجهمتفق عليه:  (1)
يف صحيحه, ابب استحباب حتنيك املولود عند والدته,  (, ومسلم5467وحتنيكه, برقم )

 .موسى  أيب عن بردة، أيب عن بريد، عن أسامة، ( كالمها من طرق عن أيب2145برقم )
 (.3/423انظر حترير الفتاوى ) (2)

(, وكفاية 8/123(, وكفاية النبيه )3/229وقيل: ال حيسب. انظر الروضة )وهو األصح.  (3)
 (.6/140ومغين احملتاج )(, 1/534األخيار )

 (.10/181انظر الروضة ) (4)

 /ب/أ(.460)( 5)

(, والنجم الوهاج 3/232(, والروضة )8/432واألصح أنّه ال يسقط ابملوت. انظر اجملموع )( 6)
 (.6/139(, ومغين احملتاج )9/370(, وحتفة احملتاج )9/526)

 (.12/118انظر فتح العزيز )( 7)

 (.9/52انظر املهمات )( 8)
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سواء فيه الذكر  (1)" أي"ذهبا أو فضة أي شعره ويتصّدق بزنته" قوله: "
. (3) يف شعر احلسنرضي هللا عنها أبمر رسول هللا  فاطمةفعلت ذلك . (2)واألنثى

ويف رواية: احلسني 
. لكن الرواايت متفقة على ذكر التصدق ابلفضة. وليس يف (4)

عباس رضي هللا عنهما, قال: سبعة من عن ابن شيء منها ذكُر الذهب إاّل يف حديث 
ذهبا أو فضة.  (5), وذكر منها: ويتصدق بوزن شعر رأسهالسنة يف الصيب يوم السابع

 . (6)رواه الطرباين يف األوسط
                                                           

 كلمة )أي( ساقطة من )ب(.  (1)
 (.7/153(, والوسيط )4/225(, وحبر املذهب )18/205انظر ّناية املطلب )( 2)

(, والبيهقي يف السنن 27183أمحد يف مسنده, ابب حديث أيب رافع, برقم ) اخرجه (3)
 (, وابن19299القابلة, برقم ) تعطى وما فضة شعره بزنة التصدق يف جاء ما الكربى, ابب

والدته, برقم  عند به يصنع وما املولود عن العقيقة أيب الدنيا يف "النفقة على العيال", ابب
 عن عقيل، بن حممد بن هللا عبد عن شريك، كلهم من طرق عن  (181 ص/1ج)(, 53)

رافع. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد: "حديث  أيب عن حسني، بن علي
(. وحسنه أيضا األلباين يف اإلرواء 57/ص4(, )ج6181) حسن", ابب العقيقة, رقم

(4/383.) 
أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء وطبقات األصفياء, ابب ذكر أهل الصفة,  اخرجه (4)

 (.4/402( من حديث أيب رافع. وحسنه األلباين يف اإلرواء )339/ص1)ج

 ويف )ب(: )شعره( بدل )شعر رأسه(. (5)

( من حديث ابن عباس رضي 558الطرباين يف األوسط, ابب من امسه أمحد, برقم ) اخرجه (6)
(. 59/ ص4(, )ج6204هللا عنهما. وقال اهليثمي يف جممع الزوائد: رجاله ثقات. رقم )

/ 4)ضعيف  وهو اجلراح بن رواد احلبري: وفيه ولكن قال ابن حجر العسقالين يف التلخيص
 به يعترب هل فمثله: الغليل عن الرواد )راو احلديث(: "قلت. وقال األلباين يف إرواء (367
 "رجاله اهليثمي قول وأما .أعلم وهللا, عندي نظر حمل والشواهد؟ املتابعات يف به وحيتج
 (.385/ 4)انتهى. ذهوله " أو تساهله من فهو ".ثقات
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ملا رواه أبوداود والرتمذي من حديث أيب  (1)؛"ويُؤذَّن يف أذنه حي يولدقوله: "
رضي هللا عنها. ورواه الطرباين  فاطمةحني ولدته   أّذن يف أُذن احلسن رافع أنّه 

ابن  . وروى(2)واحلسني رضي هللا عنهما أّذن يف أُذن احلسننعيم من حديثه بلفظ:  وأبو
مرفوعا: من ولد له مولود, فأّذن يف أذنه  من حديث احلسني بن علي  (3)السين
هي التابعة من  (5).أم الصبيان(4), وأقام يف اليسرى, مل تضرّه أم الصبياناليمىن

                                                           

 (.4/469(, والبيان )8/50(, والتهذيب 1/440انظر املهذب )( 1)

(, والرتمذي يف 5105أبو داود يف سننه, ابب يف الصيب يولد فيؤذن يف أذنه, برقم ) اخرجه (2)
 هللا، عبيد بن عاصم (, كالمها من طرق عن1514سننه, ابب األذان يف أذن املولود, برقم )

أبيه. وقال الرتمذي عقب احلديث: هذا حديث حسن  عن رافع، أيب بن هللا عبيد عن
 احلديث، ضعيف العمري، هو واإليهام: وعاصم، الوهم بيانصحيح. قال ابن القطان يف 

 (.161ختريج الكلم الطيب )ص يف . وضعفه األلباين(594/ 4)مضطربه  منكره،
(, وأبو نعيم يف 926أيضا الطرباين يف الكبري, ابب علي بن احلسني عن أيب رافع, برقم ) اخرجهو   

 احلضرمي، هللا عبد بن طريق حممد( كالمها من 2/665(, )1770معرفة الصحابة, برقم )
 هللا، عبيد بن عاصم عن شعيب، بن محاد ثنا: قاال مغلس، بن وجبارة سالم بن عون عن
 رافع. واللفظ كما ذكر املصنف. وقال ابن حجر يف التلخيص أيب عن احلسني، بن علي عن

  (.367/ 4)ضعيف  وهو هللا؛ عبيد بن عاصم على احلبري: ومداره

 ويف )ج(: )النسائي( بدل )السين(.  (3)

(, وأبو 623ابن السين يف عمل اليوم والليلة, ابب ما يعمل ابلولد إذا ولد, برقم ) اخرجه (4)
(, والبيهقي يف شعب 6780يعلى يف مسنده, ابب مسند احلسني بن أيب طالب, برقم )

 العالء بن ن حيىي( كلهم من طرق ع8254اإلميان, ابب حق السادة على املماليك, برقم )
 قال: قال علي، بن احلسني عن العقيلي، هللا عبد بن طلحة عن سامل، بن مروان عن الرازي،
 وهذا: واملوضوعة: "قلت الضعيفة األحاديث فذكره. وقال األلباين يف سلسلة : هللا رسول
 (.491/ 1)احلديث  يضعان سامل بن ومروان العالء بن حيىي موضوع، سند

 كلمة )أم الصبيان( ساقطة من )ب(.   (5)



 األضحيةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                               كتاب 
 

 

 
526 

وأيب  (2)أنسأي مبضغه. ويدلك به حنكه حلديث  "وُينك بتمرقوله: ".(1)اجلن
. وكان األليق (4)رضي هللا عنهما. فإن مل يكن متر فحلو غريه. وأواله العسل (3)موسى

يف السنة مل يرد "أتخري قوله "حني يولد" عن األذان والتحنيك. قال اإلمام البلقيين: 
واحلكمة فيه أّن الذكر يطلب فصاحته ". قال: (5)"حتنيك اإلانث فهو خمتص ابلذكور

الظاهر أّّنم كانوا ". وقال يف التحرير: (6)"واشتداد حنكه وحالوة لسانه خبالف األنثى
 .(7)" حينكوهن يف البيوت. وهللا تعاىل أعلم

                                                           

 يقولون كائن  على إيران أراضي من وجزء ,العربية الدول من بعضا يطلقه اسم هو الصبيان أم (1)
 مجيلة وبصورة ,صورها أهبى يف الظلمة يف خترج واليت .تعبريهم حد على الغول زوجة لميثّ  أنه

 ما فإذا .والشباب الرجال من ابلزواج وتقوم ,املرأة تزينه قد ما أمجل من بزينة تتزين حبيث
هذه قصة خرافية ال مكان هلا يف  .ولعنتها سخطها عليه نزل منها ابلزواج أحدهم رفض

  الشريعة اإلسالمية.

 مل ملن يولد، غداة املولود تسمية البخاري يف صحيحه, ابب اخرجهحديث أنس متفق عليه:  (2)
صحيحه, ابب استحباب حتنيك املولود عند  (, ومسلم يف5470وحتنيكه, برقم ) عنه، يعق

 أنس عن عون، بن هللا عبد عن هارون، بن ( كالمها من طرق عن يزيد2144والدته, برقم )
 . مالك  بن أنس عن سريين، بن

 غداة املولود تسمية البخاري يف صحيحه, ابب اخرجهوحديث أيب موسى أيضا متفق عليه:  (3)
(, ومسلم يف صحيحه, ابب استحباب حتنيك 5467وحتنيكه, برقم ) عنه، يعق مل ملن يولد،

 بردة، أيب عن بريد، عن أسامة، ( كالمها من طرق عن أيب2145املولود عند والدته, برقم )
 . موسى  أيب عن

(, وفتح العزيز 4/468(, والبيان )8/51(, والتهذيب )1/440انظر املهذب )( 4)
(12/120.) 

 (.3/424حترير الفتاوى ) انظر النقل عنه يف( 5)

 انظر املصدر السابق.( 6)

 انظر املصدر السابق.( 7)
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 (1) األطعمةكتاب 
ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳچ  قوله تعاىل: (2)األصل فيه

. واألصل فيما يتأتى أكله من (4)أي ما تستطيبه النفس وتشتهيه (3) چ ڱڱ
 اجلماد واحليوان احلّل إّّل ما نّص الكتاب والسنة على حترميه أو أمر بقتله أو هنى عن

  .(5)قتله أو استخبث
  (7)اّلذي ّل يعيش إّّل يف املاء, وعيشه خارَجه/ (6)" أيحيوان البحرقوله: "

 كعيش املذبوح, سواء كان ببحر أو غريه. 
أي سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو  "السمك منه حالل كيف مات"

احلّل : ؛ لقوله (8)صدمة أو احنسار ماء أو ضرب من الصياد أو مات حتف أنفه
 .(9)ميتته

                                                           

قلة. انظر  مجع واألطعمة الُُبّ. به ُخصّ  ورمبا يؤكل، هو كل ما: والطعام طعام. مجع: األطعمة (1)
(, واتج العروس 12/364, ولسان العرب )(463 ص) املقنع ألفاظ على املطلع

(33/14.) 

 ويف )ب(: )يف( بدل )فيه(. (2)

 .4سورة املائدة:  (3)

 .(2/15(, وتفسري البغوي )2/13(, وتفسري السمعاين )1/309الوجيز للواحدي )انظر  (4)

واملنثور (, 8/8(, والبحر احمليط يف أصول الفقه )1/178انظر اإلحكام يف أصول األحكام ) (5)
 (.1/321يف القواعد الفقهية )

 سقطت كلمة )أي( من )ج(. (6)

 /ج/ب(.227) (7)
 (.4/162(, وحبر املذهب )1/454(, واملهذب )5/155انظر احلاوي الكبري ) (8)

 عن سليم، بن صفوان ( من طريق12مالك يف املؤطا, ابب الطهور للوضوء, برقم ) أخرجه (9)
أيضا ابن خزمية يف  أخرجههريرة. و  أيب عن بردة، أيب بن املغرية عن سلمة، بن سعيد
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أنّه حيّل بلع  (1)توقف احلّل على موته. وليس مرادا؛ ألنّه تقّدم يوهموكالمه 
قاله  مسكة, ومجع السمك مساك ومسوك.حدة مسكة حية يف األصّح. والسمك وا

 . (2)اجلوهري
ّا ليس على صورة  (3)وكذا غريه يف األصّح" قوله: " ؛ (4))السمك(أي ِمم

. وتصريح املصنف (5)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  إلطالق قوله تعاىل:
أّن السمك  (6)ابنقسام حيوان البحر إىل مسك وغريه خيالف تصحيحه يف أصل الروضة

وقد حيمل كالم الروضة على اإلطالق اللغوي "يقع على مجيعها. قال يف التحرير: 
. وّل حيسن تعبريه (9)"على العرف (8)واملنهاج (7)/ب[ أو الشرعي, والتنبيه371]

 .(1)واملختصر (10)ابألصّح؛ ألّن املرّجح نّص عليه يف األم

                                                           

(, والرتمذي يف سننه, 111البحر, برقم ) ماء من والوضوء الغسل يف الرخصة صحيحه, ابب
( كالمها من طرق عن مالك به. وقال 69ابب ما جاء يف ماء البحر أنّه طهور, برقم )

 (.1/42األلباين يف اإلرواء )الرتمذي عقب احلديث: هذا حديث حسن صحيح. وصحّحه 

 "."فإن فعل أو بَ َلَع مسكًة حيًة حلَّ يف األصحّ أي عند قول النووي يف كتاب الصيد:   (1)

 (.4/1592انظر الصحاح ) (2)

(, ومغين احملتاج 9/378(, وحتفة احملتاج )9/458وهو األصح. انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.8/151(, وهناية احملتاج )6/146)

 واألوىل هو املثبت من )ج(.يف )أ(, )ب(: )السموك(. و  (4)

 .96سورة املائدة:  (5)

 .(3/274(, والروضة )12/141انظر فتح العزيز ) (6)

 (.1/84انظر التنبيه ) (7)

 (.322انظر منهاج الطالبني )ص  (8)

 (.3/425انظر حترير الفتاوى ) (9)

 (.7/154انظر األم ) (10)
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أي ّل  و قيل: ال". قوله: "(2)أقوالعبارة الروضة وأصلها ثالثة أوجه. ويقال: و 
. خّص السمك واجلراد. فيبقى ما سوامها (3)ُأحّلت لنا ميتتان ودمان: حيّل؛ لقوله 

. ومقتضى إطالقه أّن التذكية ّل تفيد فيه احلّل. وفيه احتماّلن (4)داخال حتت حترمي امليتة
األرجح أنّه حالل؛ ألّن غايته أن يكون بَ رّمّّي, فتحرم ". وقال اإلمام البلقيين: (5)للبغوي

وقيل: إن أكل مثله يف الرّب حّل, وإاّل فال ككلب  . قوله: "(6)"ميتته, وحيّل ذبيحته
أي فال حيّل ما أشبه احلمار, وإن كان يف الُّب محار الوحشي املأكول كما نقله  ومحار"

. وانزعه اإلمام البلقيين يف النقل عن (2)وغريمها (1)والتهذيب (8)لشاملعن ا (7)من زوائده
                                                           

 (.8/390انظر خمتصر املزين ) (1)

ّل حيل مطلقا.  :والثاين. مجيعها على يقع السمك اسم أنّ  األصح ألن مطلقا؛ حيل: أصحها (2)
(, والروضة 12/141والثالث: ما يؤكل نظريه يف الُب كالبقر وحنوه. انظر فتح العزيز )

(3/274-275.) 

(, وانتخبه عبد بن 5723أمحد يف مسنده, ابب مسند عبد هللا بن عمر, برقم ) أخرجه (3)
(, والبيهقي يف سنن الكُبى, ابب احلوت ميوت 820محيد, ابب أحاديث ابن عمر, برقم )

, عن عمر  ابن عن أسلم، بن زيد ( كلهم من طرق عن1196يف املاء واجلراد, برقم )
 وهو صحيح إسناد موقوفا على ابن عمر, وقال: "هذا أخرجهإّل البيهقي فقد  رسول هللا 

أبيهم. انتهى. وصحّحه األلباين. انظر اإلرواء  عن زيد أوّلد رفعه وقد املسند, معىن يف
(8/164.) 

(, وهناية 6/146(, ومغين احملتاج )9/378(, وحتفة احملتاج )9/458انظر النجم الوهاج ) (4)
 (.8/151احملتاج )

 ألنه حيل؛ ّل: والثاين .الُب حيواانت من كاملذبوح  حيّل؛: أحدمها :وجهني قال البغوي: "حيتمل (5)
 .(36/ 8) انظر التهذيب .شاة وّل بقر، حبقيقة ليس

 (.3/426انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)

 (.3/271انظر الروضة ) (7)

 (.353انظر الشامل, كتاب الصيد والذابئح )ص  (8)
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إّن اّلذي يف التهذيب شذوذ. والصواب إحلاقه ابلوحشي؛ ألّن هذا "الشامل. وقال: 
 . (5)األصحّ  (4). وإذا قلنا حيّل ما سوى السمك, ّل تشرتط الذكاة على(3)"وحشي أيضا

الضفدع ورد  ".وسرطان وحّية حراموما يعيش يف بّر وحبر كضفدع قوله: "
وهو مستخبث. والسرطان والتمساح خبيثان مضران, ومن هذا النوع  .(6)النهي عن قتله

. وأّما ذوات السموم فحرام قطعا. وحكى (7)السلحفاة. وكّلها حرام على الصحيح
اّلتفاق على حل احلوت الرقيق اْلُمشّبه للحّية, وهو نوع من  (9)وغريه (8)البغوي

 .(10)السمك, ّل سّم فيه. وقال اإلمام البلقيين: احليات ذوات السموم ّل متكث يف املاء
 
 

                                                           

 (.8/58انظر التهذيب ) (1)

 (.15/62(, واحلاوي الكبري )4/234انظر حبر املذهب ) (2)

 (.3/426انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 ويف )ب(: )يف( بدل )على(. (4)
 (.9/541(, والنجم الوهاج )8/249انظر كفاية النبيه ) (5)

 , وسنن(3871) برقم وهة,املكر  األدوية يف ابب الطب، انظر سنن أيب داود, كتاب (6)
 من( 3/504) واملستدرك للحاكم ،(4355) برقم الضفدع, ابب الصيد، كتاب  النسائي,

 ومل اإلسناد "صحيح: احلاكم عقب احلديث وقال. التيمي عثمان بن الرمحن عبد حديث
 (.2/1170خيرجاه". وصححه األلباين. انظر صحيح اجلامع الصغري )

(, وفتح الوهاب 9/542وقيل: حالل. انظر النجم الوهاج ) وهو الصحيح من املذهب. (7)
 (.9/379(, وحتفة احملتاج )2/235)

 (.8/36انظر التهذيب ) (8)
 (.4/259) حاشيتا قيلويب ومنريةانظر  (9)
 (.3/425انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (10)
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, بكسر القاف وابلشني املعجمة. ومنهم (2) القمرشحبّل  (1)وصرح احملب الطُبي
, بفتح اخلاء املعجمة. "وقال يف شرح املهذب: (3)الّلَخم/من ضبطه ابلفتح وهو 

الصحيح املشهور أّن مجيع ما يف البحر حتّل ميتته إّّل الضفدع. وحيمل ما ذكره "
األصحاب أو بعضهم يف السلحفاة واحلّية والتمساح على ما يكون يف ماء غري 

فدمع بكسر الضاد وال". وقال: (5). حكاه الزركشي(4)البحر" ر, الضم نصم دال بوزن خم
 . (6)"وبكسر الضاد وفتح الدال

, (8)هي اإلبل والبقر والغنم لإلمجاع (7)"وحيوان الرب حتّل منه األنعامقوله: "
أي سواء كانت  واخليُل" . قوله: "(9) چک  ک  گ    گ چ ولقوله تعاىل:

, حنران فرسا على عهد رسول هللا عربية أو عجمية أو متولدة منهما؛ حلديث أمساء: 

                                                           

 (.3/426انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (1)
/ 5) العني انظر. البحر مسك من ضرب هو. املاء كلب:  له يقال ابحلجاز مسك: شُ القمرْ  (2)

 .(33/412) العروس واتج(, 539/ 12) العرب ولسان(, 40
 /ب/ب(.460)( 3)

 (.9/33انظر اجملموع ) (4)
 (.324بن الُبك )ص , حتقيق الطالب: هاين انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (5)
 انظر املصدر السابق. (6)
 (.4/501(, والبيان )8/52(, والتهذيب )1/449انظر املهذب ) (7)
 (.9/455انظر النجم الوهاج ) (8)
 .1سورة املائدة:  (9)



 األطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
531 

ارُه وظيب. قوله: "(1). متفق عليهفأكلناه . ويف (2)الطيبات؛ ألهّنا من "وبقُر وحٍش ومحم
 . (3)أكل من محار الوحش الصحيحني أّن النيب 

سألت  عن جابر . (5)"وَضُبٌع وضبٌّ وأرنٌب وثعلٌب ويربوعٌ : "(4)قوله
. رواه األربعة, عن الضبع, فقال: صيد. وجيعل فيه كبش إذا أصابه احملرم رسول هللا 

يف  حديث خالد . ويف الصحيحني من (6)وصّححه الرتمذي واللفظ أليب داود.
 . (7)ينظر الضّب فاجرترته فأكلته والنيب 

                                                           

(, ومسلم يف 5510البخاري يف صحيحه, ابب النحر والذبح, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (1)
( كالمها من طرق عن هشام, عن فاطمة, 1942صحيحه, ابب يف أكل حلوم اخليل, برقم )

 عن أمساء رضي هللا عنها.

 (.4/501(, والبيان )8/52(, والتهذيب )1/449انظر املهذب ) (2)
(, ومسلم 2570هب من أصحابه شيئا, برقم )البخاري يف صحيحه, ابب من استو  أخرجه (3)

 أيب بن هللا عبد ( كالمها من طرق عن1196يف صحيحه, ابب حترمي الصيد للمحرم, برقم )
 .أبيه  عن السلمي، قتادة

 كلمة )قوله( مطموسة من )ج(.  (4)

 (.4/501(, والبيان )8/52(, والتهذيب )1/449انظر املهذب ) (5)
(, والرتمذي يف سننه, ابب ما جاء يف 3801أبو داود, ابب يف أكل الضبع, برقم ) أخرجه (6)

(, وابن ماجه يف سننه, ابب جزاء الصيد يصيبه احملرم, برقم 851الضبع يصيبها احملرم, برقم )
 ( كلهم من طرق عن2836(, والنسائي يف الصغرى, ابب ما ّل يقتله احملرم, برقم )3085)

. واللفظ كما قال هللا  عبد بن جابر عن عمار، أيب بن الرمحن عبد عن عبيد، بن هللا عبد
 املصنف. وقال الرتمذي عقب احلديث: "هذا حديث حسن صحيح". وقال األلباين: "هو

 .(242/ 4) الغليل وحده". انظر إرواء مسلم شرط على
 له، يسمى حىت أيكل ّل  النيب كان  ما البخاري يف صحيحه, ابب أخرجهمتفق عليه:  (7)

(  1946(, ومسلم يف صحيحه, ابب إابحة الضب, برقم )5391هو, برقم ) ما فيعلم
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, بموركمها وفخذها بعث أبو طلحة إىل النيب وأّما األرنب ففي الصحيحني: 
يف   . والثعلب والريبوع مستطاابن. وأوجب عمر (1)وعند البخاري: أكل منه فقبله".

 . وّل يفدي إّّل ما يؤكل. وقيل بتحرميهما. (4) (3)جفرة (2)كل منها على احملرم/
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 بن سهل بن أمامة أيب عن الزهري، عن يونس، عن هللا بن وهب، كالمها من طرق عن عبد
 الوليد. بن خالد عن عباس، ابن األنصاري، عن حنيف

(, ومسلم يف 2572الصيد, برقم ) قبول هدية البخاري يف صحيحه, ابب أخرجهمتفق عليه:  (1)
 زيد بن هشام عن ( كالمها من طرق عن شعبة،1953صحيحه, ابب إابحة األرنب, برقم )

 . أنس عن مالك، بن أنس بن

 /ج/أ(.228) (2)
انظر  .األكل على وأقبل َجوف   وَسَعة   بطن   له صار أي استجَفرَ  قد ما الّشاءم  أوّلد من اجلفرة (3)

 (.3/1314(, ومجهرة اللغة )19والكنز اللغوي يف اللسن العريب )ص, (110/ 6) العني

(, 1/484(, )1244انظر املؤطا لإلمام مالك, ابب جزاء ما قتل احملرم من الوحش, برقم ) (4)
 (. وصححه1/179(, ومسند أيب يعلى املوصلي )1574وسنن الصغري للبيهقي برقم )

 .(245/  4) الغليل إرواء يف األلباين
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أي على األصّح إحلاقا هلما ابلثعلب. والوجهان  "(2) ََسُّورٌ و  (1) فنكٌ و قوله: "
نجابُ أيضا يف    .(6) (5) احلواصلو  (4) القاقممو  (3) السّم

ذحبنا يوم خيُب اخليل :  حلديث جابر (7)؛وحيرم بعل ومحار أهلي"قوله: "
عن البغال واحلمري, ومل ينهنا عن اخليل. رواه  واحلمري. فنهاان رسول هللا  (8)والبغال

 . (9)أبوداود وابن حبان يف صحيحه
                                                           

ْلُدها، يُ ْفرَتَى دابَّة  : والَفَنكُ  (1) ْلُدها يُ ْلَبسُ : أي جم , (298 ص) اللغة يف فَ ْرًوا. انظر املنجد جم
 (.2/349(, ولسان العرب )7/64واحملكم واحمليط )

, وهتذيب اللغة (399 ص) اللغة يف فيلبس. انظر التقفية وبرها يؤخذ دابة السمور هي (2)
 (.235املغرب )ص (, واملعرب يف ترتيب 12/293)

 يف امللوك. انظر التقفية لباس من وهي فتلبس، وأوابرها جلودها تؤخذ دواب: والسنجاب (3)
 (.39/225, واتج العروس )(173 ص) اللغة

الفأرة. انظر التقفية يف اللغة  وأيكل أطول أنه إّل الفأرة شكل على الرتك ببالد حيوان القاقم: (4)
 .(512/ 2) املنري (, واملصباح173)ص

/ 3) تُ ْلَبُس. انظر العني بيض   ُجُلوُدها حَبْريَّة   العنق، طويل املاء طري من أعَظمُ  َطرْي  : احلَْوصلةُ  (5)
 (.4/1670(, والصحاح )2/1178, ومجهرة اللغة )(116

(, وفتح العزيز 8/55الوجه األول أنّه حيل. والوجه الثاين: األمر بقتله. انظر التهذيب ) (6)
 (.3/272(, والروضة )12/133)

 (.9/380(, وحتفة احملتاج )2/236(, وفتح الوهاب )9/548انظر النجم الوهاج ) (7)

 سقط من )ب( قوله )البغال(. (8)
(, وابن حبان يف صحيحه, 3789أبو داود يف سننه, ابب يف أكل حلوم اخليل, برقم ) أخرجه (9)

(, واحلاكم يف املستدرك, كتاب الذابئح, 5272ابب ذكر الزجر عن أكل حلوم البغال, برقم )
. واللفظ هللا  عبد بن جابر عن الزبري، أيب عن ( كلهم من طرق عن محاد،7580برقم )

م عقب احلديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. أليب داود. وقال احلاك
 (.1/700وصحّحه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة )
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َلب . قوله: "(1)ويف الصحيحني النهي عن اخلمر وكّل ذي انب من السباع وِمم
 (3) نسرٍ وشاهنٍي وصقٍر و  (2) ابزٍ كأسد وَنَمر وذمئٍب وُدبٍّ وفيٍل وقرٍد و   من الطري

عن   هنى رسول هللا ملا روى مسلم عن ابن عباس رضي هللا عنهما,  (5)؛"(4) ُعقابٍ و 
لب من الطريكّل ذي انب  من السباع . واملراد ما يعدو على احليوان, (6), وكّل ذي خمم

خلبه وهو الباز وما بعده. والصقر ابلصاد والزاي والسني. وكذلك كل  ويتقّوى بمنابمه أو مبم
يقال "كلمة فيها صاد وقاف فيها اللغات الثالث كالبصاق. قال يف شرح املهذب: 

. (8) , واحدها صقر, واألنثى صقرةصقور  ِما يصيد:  (7)والشواهني وغريمهاللبزاة 
                                                           

(, وصحيح مسلم, ابب 2464صب اخلمر يف الطريق, برقم ) انظر صحيح البخاري, ابب (1)
 بن محاد( كالمها من طرق عن 1980حترمي اخلمر وبيان أهّنا تكون من عصري العنب, برقم )

 . أنس عن اثبت، عن زيد،

, (112/ 9) األعظم واحمليط انظر احملكم .وبُزاة   بَ َواز   واجلمع الصُُّقورم، من َضْرب  : والَبازمي (2)
 (.170(, وحترير ألفاظ التنبيه )ص2/337واملخصص )

, (85 ص) اللغة يف انظر املنجد .العشرة إىل أنُسر   وثالثة - ُنسور   ومجعه الطَّرْي، من: والنَّْسر (3)
 (.12/275(, وهتذيب اللغة )1/111ومعجم ديوان األدب )

أتنيث واجلمع عقبان ومجع القلة  هو وأتنيثها وتذكريها الطري سيد وهو الطائر،: العقاب (4)
(, والصحاح 1/183, وهتذيب اللغة )(178 ص) اللغة يف انظر التقفية .أعقب

(1/187.) 

 (.1/451(, واملهذب )8/393صر املزين )(, وخمت2/265انظر األم ) (5)

( من 1934مسلم يف صحيحه, ابب حترمي أكل كل ذي انب من السباع, برقم ) أخرجه (6)
 .حديث ابن عباس 

 ويف )ج(: )وغريها( بدل )وغريمها(. (7)

والسني وهو  ابلصاد وُصقورة ، ُصقور ومجعه َيصيُد، الذي الطائرُ : والسني ابلصاد: والصَّْقر (8)
, والتلخيص يف معرفة األشياء (85 ص) اللغة يف . انظر املنجدأعظم من الشاهني

 (.2/236(, واملخصص )397)ص



 األطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
535 

. وذكره الصقر بعد الباز من (1)مجعه شواهني من جنس الصقر, وليس بعريب الشاهنيو 
 . (2)"ذكر اخلاص بعد العام

؛ ألّن العرب يستخبث ابن وهّرُة وحٍش يف األصّح" (3) ابُن آوىوكذا قوله: "
آوى؛ ألكله امليتة, وهّر الوحش يصطاد بنابه. وقيل: حيّل ابن آوى لضعف انبه. وحيّل 

. وتقييده اهلرّة ابلوحش يقتضي أّن األهلية ّل خالف يف (4)هرُّ الوحش كحمار الوحش
 أمشل وأخصر. حترميها. وليس كذلك, ففيها وجه . فلو حذف التقييد كان 

دأٍة وفأرٍة وكلُّ  وحيرم ما نُدمب قتله كحّيٍة وعقرٍب وغراٍب أبَقعَ قوله: " وحم
: احلّية والفأرة والغراب مخس فواسق يُقَتلن يف احلمّل واحلرم: . قال (5)َسُبٍع ضاّر"

. ويف رواية أليب (6)األبقع والكلب واحلدأة. ويروى تقييد الكلب ابلعقور. متفق عليه

                                                           

َباع من: نيُ الشَّاهم  (1)  واحمليط انظر احملكم .فارسي معرب, ومجعه شواهني وشياهني الطري، سم
 (.169وحترير ألفاظ التنبيه )ص(, 2/337, واملخصص )(189/ 4) األعظم

 (.9/21انظر اجملموع ) (2)

ابن آوى: هو من جنس الذائب. وأصغر من الذئب. مجعه بنات آوى مثل ابن عرس ومجعه  (3)
(, وهتذيب اللغة 1/370(, واملنتخب من كالم العرب )1/259بنات عرس. انظر العني )

(2/71.) 

(, والنجم 3/272(, والروضة )12/134يز )واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العز  (4)
 (.6/150(, ومغين احملتاج )9/551الوهاج )

 (.4/229(, وحبر املذهب )15/135(, واحلاوي الكبري )8/393انظر خمتصر املزين ) (5)

(, 1829البخاري يف صحيحه, ابب ما يقتل احملرم من الدواب, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (6)
( كالمها من 1198ومسلم يف صحيحه, ابب ما يندب للمحرم وغريه من الدواب, برقم )

 طرق عن عائشة رضي هللا عنها. واللفظ ملسلم.
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. وهو يف الصحيحني يف حديث (1)بدل الغراب "العقرب" داود, عن أيب هريرة 
حفصة وابن عمر 

. واحلّية للذكر واألنثى. والعقرب األنثى, والذكر ُعقرابن, بضم (2)
 . (3)قاله اجلوهري راب األبقع اّلذي فيه سواد وبياض.العني والراء. والغ

 لعرب على مهزها.. والفأرة أكثر ا(4)بكسر احلاء وفتح الدال مع اهلمزة احلمَدأةو 
ادة. وأليب ء على وزن قاض من الضراوة وهي العبتخفيف الرا "وضار". (5)قاله الفرّاء

                                                           

ة, (, صحيح ابن خزمي1847انظر سنن أيب داود, ابب ما يقتل احملرم من الدواب, برقم ) (1)
 بلفظ بعضهن ذكر يف جمملة لفظة بذكر اإلحرام ابب ذكر الدواب اّليت أبيح للمحرم قتلها يف

 للمحرم ما (, والسنن الكُبى للبيهقي, ابب2667أصلنا, برقم ) على خاص مراده عام،
 بن كلهم من طرق عن حامت  أخرجه( 10039واحلرم, برقم ) احلل يف الُب دواب من قتله

. هريرة  أيب عن صاحل، أيب عن حكيم، بن القعقاع عن عجالن، بن حممد عن إمساعيل،
 .(111/ 6)صحيح  حسن إسناده: قلت داود: أيب وقال األلباين يف صحيح

(, وصحيح مسلم, 1828انظر صحيح البخاري, ابب ما يقتل احملرم من الدواب, برقم ) (2)
( كالمها من 1200برقم ) ابب ما يندب للمحرم وغريه قتله من الدواب يف احلل واحلرم,

عمر,  بن هللا عبد عن سامل، عن شهاب، ابن عن يونس، عن وهب، بن هللا طرق عن عبد
 به. حفصة  عن

 فواسق، الدواب من البخاري يف صحيحه, ابب مخس أخرجهأّما حديث ابن عمر فقد       
وغريه قتله من (, ومسلم يف صحيحه, ابب ما يندب للمحرم 3315احلرم, برقم ) يف يقتلن

 ( كالمها من حديث ابن عمر, به.1199الدواب يف احلل واحلرم, برقم )

 (.3/1187انظر الصحاح ) (3)

(, 5/121, وهتذيب اللغة )(278/ 3) اجلمْرَذان واجلمع احلدأ. انظر العني َيصيدُ  طائر: ةاحلمَدأَ  (4)
 (.1/223وجممل اللغة ّلبن فارس )

 أسد بين موىل الكويف، الديلمي األسلمي مروان بن منظور بن هللا عبد بن زّيد بن ىيهو حي (5)
 وكان .الربيع بن قيس عن وروى الكسائي، احلسن أيب عن أخذ. زكرّي أبو ابلفراء املعروف

اّلعتزال. وتويف  إىل مييل متكلما والنجوم ابلطب عارفا العرب وأبّيم ابخلالف عاملا فقيها
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. وهو مبعىن (1)يقتل احملرم السبع العادي: داود وغريه يف حديث أليب سعيد  اخلدري 
أو أسباب  (2)الضاري. ويقتضي حترمي األسد والنمر وغريمها. وقد يكون للشيء سببان

 تقتضي حترميه. 
"؛ خلبث غذائهما. وروى البيهقي عن ابن  (4)بُغاثة و (3) َرََخَةٌ وكذا قوله: "

. وهي بتحريك اخلاء (1)هنى عن أكل الرمخة عباس رضي هللا عنهما أّن النيب 
  .(2)ابئهاابلباء املوحدة والغني املعجمة. وحكى تثليث   املعجمة. والبغاثة

                                                           

(, 6/176, ووفيات األعيان )(2814-2812/ 6) األدابء انظر معجم .ه    207سنة 
 (.313والبلغة )ص

(, والرتمذي يف 1848أبو داود يف سننه, ابب ما يقتل احملرم من الدواب, برقم ) أخرجه (1)
(, وأمحد يف مسنده, ابب مسند أيب 838سننه, ابب ما يقتل احملرم من الدواب, برقم )

 نعم، أيب ابن عن زّيد، أيب بن ( كلهم من طرق عن يزيد10990, برقم )سعيد اخلدري 
 . وقال الرتمذي عقب احلديث: "هذا حديث حسن". وقال البوصريي:سعيد  أيب عن

 بغريه مقروان له أخرج فإمّنا مسلم له أخرج وان ضعيف, زّيد أيب بن يزيد ضعيف إسناد "هذا
 عن الرتمذي وكذلك حنبل بن أمحد عن بعضه داود أبو روى آبخرة اختلط فقد ضعفه مع

/ 3)به". انظر مصباح الزجاجة  زّيد أيب ابن يزيد عن هشيم عن كالمها  منيع بن أمحد
 (.4/226. وضّعفه أيضا األلباين يف اإلرواء )(213

 ويف )ج(: )سبب( بدل )سببان(. (2)

/ 4) انظر العني. َرَخم: ومجعه وسواد، ببياض   مبقعة أهنا إّل اخللقة يف النسر شبه: والرَّمَخّةُ  (3)
 (.1/242(, ومعجم ديوان األدب )91, واملنجد )ص(260

الطريان ّل يصيد شيئا من الطري. ومجعه  بطيءُ  الرَّمخةم  ُدَوْينَ  الغُْبَةم  إمىَل  أْبغثُ  طائر  : البغاثة (4)
(, والنهاية يف غريب احلديث 8/105(, وهتذيب اللغة )4/402انظر العني ) .بغثان وبغاث

(1/142.) 
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؛ ألنّه مستطاب أيكل الزرع. وقيل: حرام؛ "غراب زرعواألصّح حّل "قوله: 
 . (3)والرجلني أسود صغري, قد يكون حممّر املنقارألنّه من جنس الغرابن, وهو 

. (4)الكبري وهو األسود فحرام على األصّح. وقطع به مجاعة الغدافوأّما 
حترميه. واعرتض  (5)رمادي اللون. صّحح يف أصل الروضة والغداف الصغري صغري

 . (7), فإّن كالم الرافعي يقتضي حّله(6)عليه/
. واختاره الشيخ أبو (9): وِمن جزم حبّله القاضي أبو الطيب(8)قال البلقيين

 . (11), واجلمع غدفانغراب القيظ الغداف. وقال اجلوهري: (10)حامد

                                                           

ابب ما حيرم من جهة ما ّل أتكل العرب, برقم البيهقي يف السنن الكُبى,  أخرجه (1)
 اإلسناد هبذا إّل أكتبه ( من حديث ابن عباس رضي هللا عنهما. وقال إبثره: مل19377)

 (.10/262األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة: "ضعيف جدا" )ابلقوي. وقال  وليس

 ويف )ج(: )اثئريها( بدل )آبئها(. (2)

(, وفتح العزيز 65-8/64واألصح كما ذكر. وغراب الزرع امسه الزاغ. انظر التهذيب )( 3)
 (.8/241(, وكفاية النبيه )3/272(, والروضة )12/135)

(, 3/272(, والروضة )65-8/64حبله. انظر التهذيب )واألصح كما ذكر. وفيه وجه آخر ( 4)
 (.9/552(, والنجم الوهاج )3/428(, وحترير الفتاوى )8/241وكفاية النبيه )

 (.3/273انظر الروضة ) (5)

 /ب/أ(.461)( 6)

(, وفتح الوهاب 12/136(, وفتح العزيز )8/64وهو املعتمد من املذهب. انظر التهذيب )( 7)
 (.8/154(, وهناية احملتاج )6/151تاج )(, ومغين احمل2/235)

 (.3/428انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 8)

 (.8/241انظر النقل عنه يف كفاية النبيه )( 9)

 (.2/215انظر الوجيز )( 10)

 (.4/1409انظر الصحاح )( 11)
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حرام على  (1) العقعق ؛ خلبث حلمهما. ووطاووس" ببغاءوحترمي قوله: "
 والثانية مشددة.  الباءين؛ ألنّه خبيث. والبّبغاء الدرة بفتح (2)األصح

فيها ببدنة. وفيها ويف  ؛ ألهّنا طيبة. وقضى الصحابة وحتّل نعامة" قوله: "
عن أيب . و (6)؛ ألهّنا من الطيباتوَدجاٌج" (5) إمَوزٌّ و  َبطٌّ و  (4) ُكركميٌّ و ."(3)الُكركّي وجه

عن . و (7). متفق عليهأيكل حلم دجاج /أ[ رسول هللا 372, قال: رأيت ]موسى 

                                                           

, وغريب (64/ 1) عقاعق. انظر العني ومجُعه بصوته يُ َعْقعمقُ  أبلق الذَّيل طويل طائر: َعقُ الَعقْ  (1)
 (.1/156(, ومجهرة اللغة )1/51احلديث إلبراهيم احلريب )

(, والروضة 12/139(, فتح العزيز )8/65وهو األصح. وقيل: حيل. انظر التهذيب )( 2)
 (.152-6/151(, ومغين احملتاج )8/237(, وكفاية النبيه )5/178)

أنّه حرام. اما النعامة فإهنا حالل, ّل خالف فيه. انظر فتح العزيز والوجه الثاين يف الكركي  (3)
 (.3/981(, وحتفة احملتاج )9/554(, والنجم الوهاج )3/273(, والروضة )12/139)

 الذنب، أبرت والرجلني، العنق طويل اللون، أغُب كبري،  الكركي مجعه كراكي. هو طائر. طائر (4)
 (, واجملموع4/1605. ويكىن أاب العيزار. انظر الصحاح )أحياان املاء إىل أيوى اللحم قليل

 (.1/226, والنظم املستعذب )(35/ 3) املغيث

, وغريب احلديث إلبراهيم (398/ 7) انظر العني .ابهلاء والواحدة املاءم، َطرْي  من: اإلَوزّ  (5)
 (.1/73(, ومجهرة اللغة )3/978احلريب )

(, ومغين 2/235(, وفتح الوهاب )1/565(, وأسىن املطالب )8/64انظر التهذيب ) (6)
 (.8/154(, وهناية احملتاج )6/152احملتاج )

(, ومسلم يف 5517البخاري يف صحيحه, ابب حلم الدجاج, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (7)
 ويكفر خري، هو الذي أييت أن منها، خريا غريها فرأى ميينا حلف من ندب صحيحه, ابب
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. (2)والرتمذي . رواه أبو داود(1) ُحباَرىحلم  , قال: أكلت مع رسول هللا سفينة 
الّدال, والفتح أفصح, يشمل الذكر واألنثى واإلنسي والوحشي.  (3)مثّلث/ ,والدجاج

َوز بكسر اهلمزة وفتح الواو. وحكي بغري مهز   .(4)والبط نوع من اإلم
اسم احلمام يقع على كل ذات طوق.  ".ومحام وكل ما عبَّ وهدر قوله: "

, وكّلها من (5) القمري والدبسي واليمام والفواخت والورشان والقطا واحلجلفيدخل فيه 
وصفه ابهلدير معه, . وّل حاجة إىل (7)هو أن يشرب املاء ُجرعا العبُّ . و (6)الطيبات

 . (8)فإهّنما متالزمان. وهلذا اقتصر الشافعي رمحه هللا على العبّ 

                                                           

 عن اجلرمي، زهدم عن قالبة، أيب عن أيوب، ( كالمها من طرق عن1649ميينه, برقم ) عن
 . واللفظ للبخاري.األشعري  موسى أيب

(, 1/475(, ومعجم ديوان األدب )2/1213احلبارى ضرب من الطري. انظر مجهرة اللغة ) (1)
 (.15/362وهتذيب اللغة )

(, والرتمذي يف سننه, ابب ما جاء يف أكل 3797أبو داود يف سننه, ابب , برقم ) أخرجه (2)
, برقم (, والبزار يف مسنده, ابب ما أسند سفينة, عن النيب 1828احلبارى, برقم )

 بن سفينة, عن أبيه, عن جده. وقال العراقي: عمر بن إبراهيم ( كلهم من طرق عن3837)
اإلحياء, ابب بيان أخالقه وآدابه يف الطعام  أحاديث ظر ختريجَضعميَفة". ان كلَها  طرق "وله
 (.8/148وضّعفه أيضا األلباين. انظر إرواء الغليل ) (.855 )ص

 /ج/ب(.228) (3)
 (.3/14(, ومعجم ديوان األدب )1/73(, ومجهرة اللغة )7/408انظر العني ) (4)

(, وهتذيب 1/128فاظ الشافعي )(, والزاهر يف غريب األل3/66انظر معجم ديوان األدب ) (5)
 (.4/12اللغة )

 (.4/422(, وهناية املطلب )4/329(, واحلاوي الكبري )8/169انظر خمتصر املزين ) (6)
 (.3/511(, وفتح العزيز )4/63(, وحبر املذهب )4/329انظر احلاوي الكبري ) (7)
 (.2/217انظر األم ) (8)
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وَصْعَوة  (1) عندليبوما على شكل عصفور, وإن اختلف لونه ونوعه كقوله: "
 والبلبل.  (3) النغر. وكذلك (2)؛ ألهّنا من الطيباتوزُْرُزور"

 عز ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغري حقها إّّل سأله هللا: قال 
فيطرحها. رواه ؟ قال: يذحبها, فيأكلها, وّل يقطع رأسها, وجل عنها. قيل: وما حقها
. وجزم حبّل العندليب؛ ألنّه لقاط, ويتقّوت ابلطاهرات. (4)الشافعي والنسائي واحلاكم

. والزُّرزور بضم الزاي. ورأيته يف (6). والصحيح أّن احْلُّمرة حالل(5)وقيل: إنّه حرام

                                                           

(, ومجهرة 1/192, والتقفية يف اللغة )(350/ 2) انظر العني .ألواانً  ُيَصوّمتُ  طَُويْ ر  : الَعْنَدليبُ  (1)
 (.2/1218اللغة )

 (.9/382(, وحتفة احملتاج )2/236(, وفتح الوهاب )9/556انظر النجم الوهاج ) (2)
 .املناقري محر احلمر من ضرب وهو. نمْغران   على وجيمع ابهلاء، الواحدة العصافريم، فمراخُ : َغرُ الن َّ  (3)

 (.1/117(, واملنتخب من كالم العرب )370, والتقفية )ص(405/ 4) انظر العني

 صهيب، عن دينار، بن عمرو عن من طريق سفيان، (258/ 4) الشافعي يف األم أخرجه (4)
أيضا احلاكم  أخرجهفذكره. و  :قال  النيب عن ،عمرو  بن هللا عبد عامر, عن ابن موىل

(, والنسائي يف الصغرى, ابب إابحة أكل 7574يف مستدركه, كتاب الذابئح, برقم )
( كالمها من طرق عن سفيان به. واللفظ للحاكم. وقال احلاكم 4349العصافري, برقم )

عقب احلديث: هذا حديث صحيح اإلسناد, ومل خيرجاه. وضّعفه األلباين يف ضعيف اجلامع 
 (.1/744الصغري )

(, وحتفة احملتاج 2/236(, وفتح الوهاب )9/556والصحيح أنّه حالل. انظر النجم الوهاج ) (5)
(9/382.) 

(, 2/236(, وفتح الوهاب )9/556والصحيح كما قال. وقيل: مل حيل. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.9/382وحتفة احملتاج )
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بفتح الصاد  الصعو. و (3)أي صوت زرزر. وقال: (2)بغري واو ]ويف أخرى هبا[ (1)الصحاح
 . (5): صغار العصافري, وهو أمحر الرأس(4)اخلليلوإسكان العني املهملتني. قال 

. روى (7)" ُدودو  (6) ُخنُفساءَ ال ُخطّاٌف وََنْل وََنْل وذابب وحشرات كقوله: "
داود وابن ماجه وابن حبان, عن ابن عباس رضي هللا عنهما أّن رسول  اإلمام أمحد وأبو

. رجاله رجال هنى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة واهلدهد والصرد هللا 
 . (8)الصحيح

                                                           

 ويف )ج(: )يف نسخة من الصحاح( أي بزّيدة )نسخة من(. (1)

 سقط من )أ( )ويف أخرى هبا( واملثبت من )ب( و )ج(. (2)

/ 7) انظر العني .َزْرَزرةً  أبصواهتا تُزرزر الرؤوس، ُمْلسُ  كالقنابر  َهنات  : زرازير: ومجعه الزُّْرُزور (3)
 (.2/1199(, ومجهرة اللغة )219, واملنجد )ص(348

 علمه يف قاطبة األدب أهل سيد البصري، صاحب العني, أمحد بن هو أبو عبد الرمحن اخلليل (4)
 أيب تالميذ من وكان. وتعليله النحو مسائل واستخراج القياس تصحيح يف والغاية وزهده،

 وكان اللغة. وضبط العروض، علم استخرج من أول وهو سيبويه. عنه وأخذ .العالء بن عمرو
مساء الرجال , وهتذيب الكمال يف أ(45 ص) األلباء انظر نزهة .العرب أشعار حصر من أول

 (.4/355(, واتريخ اإلسالم )8/326)

غارُ : عوالصَّ  (5) عاء: واجلميع الرأس أمحر وهو َصْعوة،: واألنثى العصافري، صم  َصْعوة  : ويقال. الصّم
/ 2) انظر العني .وَجَبذَ  َجَذبَ : مثل واحد ، والَوْصع ْعوالصَّ  بل: ويقال كثري،  وَصْعو   واحدة
 (.686, والتقفية يف اللغة )ص(199

, والتقفية يف اللغة (331/ 4) احليطان العني أصول يف تكون سوداء دويبة: اخلُن َْفساءُ  (6)
 (.10(, وشرح غريب ألفاظ املدونة )ص60)ص

 (.8/61(, والتهذيب )7/161(, والوسيط )18/210انظر هناية املطلب ) (7)
(, وابن ماجه يف سننه, 3066ملسند, ابب مسند عبد هللا بن عباس, برقم )أمحد يف ا أخرجه (8)

 قتل عن الزجر (, وابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر3224ابب ما ينهى عن قتله, برقم )
(, وأبو داود يف سننه, ابب يف قتل الذر, برقم 5646والطيور, برقم ) الدواب من أربعة



 األطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
543 

, وزاد فيه: الضفدع. ويف (3) (2) بن سعد (1)سهلورواه البيهقي من حديث 
. ويف كل من اخلمسة وجه ابحلّل. (4)عن قتل اخلطاطيف هنى مراسيل أيب داود: 

وعليه يكون النهي حمموّل على الكراهة؛ ّل التحرمي. وأّما احلشرات كلها فمستخبثة. ما 

                                                           

 عباس، ابن عن عتبة، بن هللا عبد بن هللا عبيد عن الزهري، ( كلهم من طرق عن5267)
(. وصّححه األلباين 6/345فذكره. وقال ابن امللقن يف البدر املنري: إسناده صحيح. ) :قال

 (.8/142يف اإلرواء )

 بن اخلزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد بن مالك بن سعد بن سهل العباس أبو هو (1)
 شهد امرأة، سبعني أحصن سنة،  15 النيب تويف يوم وله. املدينة ساكين من هو. ساعدة
  هللا رسول فسماه حزان امسه وكان بينهما، فرق وأنه املتالعنني، يف  هللا رسول قضاء

 ,(167: ص) خياط بن خلليفة الطبقات انظر. ه     88 سنة: وقيل. ه     91 سنة مات سهال،
 .(1312/ 3) نعيم أليب الصحابة ومعرفة(, 92/ 3) للبغوي الصحابة معجمو 

 ويف )ج(: )سعيد( بدل )سعد(. (2)

البيهقي يف السنن الكُبى, ابب ما حيرم من جهة ما ّل أتكل العرب, برقم  أخرجه (3)
(, وأبو نعيم 1097(, والروّيين يف مسنده, ابب عباس بن سهل بن سعد, برقم )19378)

 املهيمن عبد عن, القطان حبر بن ( كلهم من طرق عن علي2/261األصبهاين يف اترخيه )
. وقال ابن  هللا رسول عن بيه, عن جده،عن أ الساعدي، سعد بن سهل بن عباس بن

سعد, وهو  بن سهل بن عباس بن املهيمن حجر العسقالين يف التلخيص احلبري: "وفيه عبد
(. وصحّحه األلباين. انظر 6/345(. انظر البدر املنري ّلبن امللقن )2/584ضعيف". )

 (.2/1170صحيح اجلامع الصغري )

(, والبيهقي يف السنن الكُبى, ابب 384أبو داود يف املراسيل, ابب يف الصيد, برقم ) أخرجه (4)
 بن ( كالمها من طرق عن إبراهيم19380ما حيرم من جهة ما ّل أتكل العرب, برقم )

أبيه. وقال البيهقي إبثره: منقطع. وضعّفه األلباين يف  عن إسحاق بن عباد عن طهمان
 (.8/144اإلرواء )
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أم . واجلراد حالل قطعا. وكذا يدرج منها وما يطري إّّل الريبوع والضب فحالل كما تقّدم
 . (5)حرام على األصحّ  (4) الصرّارة. و (3)على األصحّ  (2) الُقنُفذو  (1) حبني

أي غري مأكول كاملتولّد بني احلمار  وكذا ما توّلد من مأكول وغريه"قوله: "
الوحشي واإلنسي تغليبا للتحرمي كما يف البغل, سواء كان احلرام من أصلية الذكر أم 

 . (7)وحش وفرس فحالل . ولو توّلد من مأكولني كحمار(6)األنثى
وما ال نّص فيه أّن استطابة أهل يسار وطباع سليمة من العرب يف قوله: " 

جهل اسم حيوان ُسئملوا, وُعممل  (8)حّل. وإن استخبثوه فال. وإن حال رفاهية
يعين إذا وجد حيوان مل يرد  بتسميتهم. وإن مل يكن له اسم عندهم ُاعُترب ابألشبه به"

من  (9)فيه نص  بتحليل وّل حترمي, وّل أمر بقتله, وّل هني عنه, ُعرمض على املرتفهني

                                                           

اإلنسان, تشبه الضب. انظر  كف  قْدر دابة من احلشرات, وهي حبينة، تسمى :بنيح أم (1)
 (5/2096(, والصحاح )128, والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص(287/ 2) اجلراثيم

. انظر كالسهام  به فرتمى ,تنتفض شوك ذات دابة وهوالقنفذ واألنثى القنفذة واجلمع قنافذ.  (2)
 (.14/48(, وهتذيب اللغة )1/193, ومجهرة اللغة )(106: ص) العرب كالم  من املنتخب

(, والروضة 12/146(, وفتح العزيز )8/56وهو األصح. وقيل: ّل حيل. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/545(, والنجم الوهاج )3/277)

 كالم  من انظر املنتخب .احليات إّل تصيد ّل إهنا يقال ختطيط فيها كدراء  عقاب: والصرارة (4)
 (.2/336, واملخصص )(129 ص) العرب

(, وأسىن املطالب 3/277(, والروضة )12/147وهو األصح. قيل: حيل. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/383(, وحتفة احملتاج )1/567)

 (.8/242(, وكفاية النبيه )3/271(, والروضة )8/65(, والتهذيب )84انظر النبيه )ص (6)

 (.1/535(, وأسىن املطالب )4/242(, وحبر املذهب )15/150احلاوي الكبري ) انظر (7)

 سقط حرف )إن( من )ج(. (8)

 ويف )ج(: )املتعرفني( بدل )املرتفهني(. (9)
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ن حالل فهو العرب أهل اليسار والطباع السليمة. فإن استطابوه أو مّسوه ابسم حيوا
حالل. وإن استخبثوه أو مّسوه ابسم حيوان حرام فهو حرام. وإن اختلفوا اتبعنا 
األكثرين, وإّّل قريشا. فإن مل حيكموا بشيء اعتُب أبقرب احليوان شبها به يف الصورة أو 

. فإن استوى الشبهان أو مل جيد ما يشبهه (1)الطبع من السالمة والعدوان أو طعم اللحم
 چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  احلّل؛ لقوله تعاىل: (2)فاألصحّ 

عن مجاعة أّن املراد العرب اّلذين كانوا يف عهد رسول هللا  (4)اآلية. وحكى الرافعي (3)
ويشبه أن يقال: يرجع يف كّل ". مث قال الرافعي: (6): هو املنصوص(5). قال البلقيين

 . (8)البلقيين. ورّده (7)"زمان إىل العرب املوجودين فيه

                                                           

(, ومغين 9/384(, وحتفة احملتاج )2/236( وفتح الوهاب )1/523انظر كفاية األخيار ) (1)
 (.6/154احملتاج )

(, 2/264األصل املسكوت عنه حرام ولكنه ضعيف. انظر األم )وهو األصح. وقيل:  (2)
(, والنجم الوهاج 8/232(,وكفاية النبيه )12/123(, وفتح العزيز )8/65والتهذيب )

(9/562.) 

 .145سورة األنعام:  (3)

 (.12/144انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/420انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 من أهنا على أشياء وحتل اخلبائث من أهنا على أشياء حترم كانت  العرب نونص الشافعي: "فإ (6)
عندهم".  اخلبائث عليهم وحرمت منها. استثىن ما إّل عندهم الطيبات هلم فأحلت الطيبات

 .(264/ 2) انظر األم

 (.12/144انظر فتح العزيز ) (7)

 (.3/420انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
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لةٍ  قوله: " يكره.  (1)حُرم. وقيل: يكره. قلت: األصحّ  وإذا ظهر تغرّي حلمم جالَّ
دواد والرتمذي وابن ماجه, عن عبد هللا بن عمر بن  أبو (2) ". )روى(وهللا أعلم

. وأليب (3)وألباهنا اجلاّللةهنى عن أكل حلوم  اخلطاب رضي هللا عنهما أّن رسول هللا 
. وروى احلاكم والبيهقي من حديث أيب هريرة (4)داود: أن يركب عليها أو يشرب ألباهنا

 /اّليت  (8)وهي/ ,(7) اجلاّللةو  ,(6) اجملّثمةوعن  ,ممن يف السقاء (5)النهي أن يشرب

                                                           

(, والنجم 8/244(, وكفاية النبيه )153-12/151قل. انظر فتح العزيز ) واألصح كما (1)
 (.386-9/385(, وحتفة احملتاج )9/560الوهاج )

 ويف )أ(: )رواه(. والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. (2)

(, وأبو داود يف سننه, 3189ابن ماجه يف سننه, ابب النهي عن حلوم اجلاللة, برقم ) أخرجه (3)
(, والرتمذي يف سننه, ابب ما جاء يف 3785ي عن أكل اجلاللة وألباهنا, برقم )ابب النه

 أيب ابن عن إسحاق، بن حممد ( كلهم من طرق عن1824أكل حلوم اجلاللة وألباهنا, برقم )
فذكره. واللفظ ّلبن ماجه والرتمذي. وقال  :قال ،عمر  ابن عن جماهد، عن جنيح،

 (.8/150الرتمذي إبثره: هذا حديث حسن. وحسنه األلباين يف اإلرواء )

( من طريق آخر, غري ما 3787انظر سنن أيب داود, ابب النهي عن أكل اجلاللة وألباهنا ) (4)
 (.8/150. وحسنه األلباين يف اإلرواء )ذكر يف السابق عن ابن عمر 

 /ج/أ(.229) (5)
عليها.  ولََبَدت لمزمَمتها إذا ابألرض جَيثمم ِما وأشباههما واألرانب الطَّري من املصبورة هي مة:اجمَلثَّ  (6)

(, وغريب احلديث 1/255, وغريب احلديث للقاسم بن سالم )(100/ 6) انظر العني
 (.1/276ّلبن قتيبة )

 بن للقاسم احلديث (, وغريب6/18اإلبل. انظر العني ) من العذرة اجللة أتكل اليت هي (7)
 (.1/276, وغريب احلديث ّلبن قتيبة )(78/ 1) سالم

 /ب/ب(.461)( 8)
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. إسناده قوي. ومحل النهي على التْنزيه, نقله يف الروضة وأصلها عن (1)أتكل العذرة
األكثرين؛ ألّن النهي ألكلها النجاسات. وما أتكله من الطاهرات ينجس يف كرشها. 
فال يتغّذى إّّل ابلنجاسات أبدا. فأكلها النجاسة إمّنا يؤثر يف تغرّي حلمها. وذلك 

 يقتضي الكراهة فقط. 
وهو ظاهر  (3)هو ظاهر نص األم (2)البلقيين: املصحح يف احملرروقال اإلمام 

. واألصّح أّن اّلعتبار ابلرائحة والننت. فإن وجد يف عرقها وغريه ريح النجاسة (4)النهي
والدجاج. وإذا قلنا  (6). وّل فرق بني اإلبل والبقر والغنم(5)فهو موضع النهي, وإّّل فال

وجبا لنجاسة احليوان يف حياته, بل حكمه حكم ما ّل بتحرمي اللحم وجناسته ّل جيعله م
يؤكل حلمه. ّل يطهر جلده ابلذكاة. ويطهر ابلدابغ. وّل خيتّص ذلك بلحمها, بل لبنها 

أي إذا ذهب  حّل" (8) فإن ُعلمفت طاهرا فطاب ]حلمها[ . قوله: "(7)وبيضها كذلك

                                                           

(, واحلاكم يف املستدرك, كتاب األشربة, 19477البيهقي يف السنن الكُبى, برقم ) أخرجه (1)
( كلهم من طرق 8632برقم ) ,(, وأمحد يف املسند, ابب مسند أيب هريرة 7213برقم )

. وقال احلاكم إبثر احلديث: صحيح على شرط عن أيوب, عن عكرمة, عن أيب هريرة 
 (.2/1161البخاري, ومل خيرجاه. وصحّحه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري )

 (.469انظر احملرر )ص( 2)

 (.2/265انظر األم )( 3)

 (.3/431)انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ( 4)

 (.3/278(, والروضة )12/152انظر فتح العزيز )( 5)

 كلمة )الغنم( ساقطة من )ج(.  (6)

 (.3/278(, والروضة )12/152انظر فتح العزيز )( 7)
 (.538سقط من النسخ الثالث )حلمها( واملثبت من منهاج الطالبني. انظر )ص/  (8)
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. قال (1)بعلف الطاهر فال حترمي وّل كراهة يف لبنها, وّل حلمها إذا ذحبتالتغرّي من عرقها 
وعن بعض العلماء تقدير العلف يف اإلبل والبقر أبربعني يوما, ويف الغنم "الرافعي: 

. ونقل التقدير يف (2)"بسبعة أّيم, ويف الدجاجة بثالثة, وهو حممول عندان على الغالب
بقيت الكراهة  (5)وقدره يف البقر بثالثني. قال: فإن مل تزل به :(4)عن املاوردي (3)الكفاية

حىت تزول. وإن زال قبله زالت الكراهة. ولو زالت الرائحة ّل ابلعلف, بل ابلطبخ 
والشمس مل تزل الكراهة أو التحرمي. وّل يزول املنع بغسل اللحم بعد الذبح. وكذا 

. (9). قاله الزركشي(8)أنّه يطهر بذلك (7)ابن راهويه. وعن (6)ابلطبخ وإن طال كما أفهمه
 . (11). وقيل: تزول(10)ولو زالت الرائحة مبرور الزمان مل تزل الكراهة عند البغوي

                                                           

(, وكفاية النبيه 12/150لعزيز )(, وفتح ا8/66(, والتهذيب )1/454انظر املهذب )( 1)
(8/244.) 

 (.12/152انظر فتح العزيز )( 2)

 (.8/244انظر كفاية النبيه )( 3)

 (.15/147انظر احلاوي الكبري )( 4)

 كلمة )به( ساقطة من )ب( و )ج(.  (5)

 (.8/244(, وكفاية النبيه )3/278(, والروضة )12/152انظر فتح العزيز )( 6)

 سنة ولد اْلمروزمي. ْنظَلمياحلَ  وبيعق وأب هراهوي ناب وهو ,خملد بن يمإبراه بن قهو اْسحا (7)
َنة بن ُسْفَيان مسع ,نيسابور سكن ه     .161  َرَوى .الرازق َوعبد ُمسلم بن والوليد ووكيعا ُعيَ ي ْ

 انظر رجال ه       .238 سنة ,شْعَبان من خلت عشرَة أَلْرَبع السبت ةليل مات .البخارمي َعنه
 (.1/372(, والتعديل والتجريح )7/362, واتريخ بغداد )(72/ 1) البخاري صحيح

 (.1/217انظر النقل عنه يف اجملموع )( 8)

 (.390, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (9)
 (.8/66انظر التهذيب )( 10)

(, 3/278(, والروضة )12/152ذهب إليه البغوي. انظر فتح العزيز )والصحيح هو ما ( 11)
 (.6/156(, ومغين احملتاج )9/386(, وحتفة احملتاج )1/568وأسىن املطالب )
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أّيم  اجلاّللةهذا يف مرور الزمان على اللحم. فلو مّر على "قال اإلمام البلقيين: 
من غري أن أيكل طاهرا, فزالت الرائحة, حّلت. وإمّنا ذكر العلف بطاهر؛ ألّن احليوان 

 . (1)"ّل بّد له من العلف
 (4). أخرج(3)أكله (2)أي وُدْبٍس ذائٍب حُرم" ولو تنّجس طاهر كخلّ قوله: "

, بقوله "ذائب" اجلامد. فإنّه ّل حيرم مجيعه, بل يزيله وما حوله. وحيّل الباقي؛ لقوله 
وقد سئل عن الفأرة تكون يف السمن: إن كان جامدا فألقوها وما حوهلا. وإن كان 

وتعبريه ابملتنّجس . (7)به على املشهور (6) اّلستصباح. وتقّدم أنّه حيّل (5)مائعا فال تقربوه 
/ب[ امتناع أكل جنس العني من ابب أوىل؛ ألنّه من اخلبائث. وجيوز 372يؤخذ منه ]

 . وّل جيوز أكله. (8)أن يطعم البعري وحنوه اخلبز املعجون مباء جنس. نّص عليه

                                                           

 (.3/432انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 1)

 سقط من )ج( كلمة )أي(. (2)

 (.6/156غين احملتاج )(, وم9/387(, وحتفة احملتاج )9/563انظر النجم الوهاج )( 3)

 ويف )ج(: )خرج( بدل )أخرج(. (4)

الطُباين يف املعجم الكبري, ابب ما  روى ابن عباس, عن خالته ميمونة, برقم  أخرجه (5)
(, وابن 1798(, والرتمذي يف سننه, ابب ما جاء الفأرة متوت يف السمن, برقم )1045)

( كلهم 3100ارث رضي هللا عنها, برقم )أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين, ابب ميمونة بنت احل
. وقال الرتمذي إبثر ميمونة  عن عباس، ابن عن هللا، عبيد عن الزهري، من طرق عن

احلديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال األلباين: شاذ. انظر سلسلة األحاديث 
 (.4/40الصحيحة )

(, 6/3668ومشس العلوم )(, 1/9أي إيقاد املصباح وهو السراج. انظر طلبة الطلبة )( 6)
 (.1/25والتعريفات الفقهية )

 (.6/156(, ومغين احملتاج )9/387(, وحتفة احملتاج )9/563انظر النجم الوهاج )( 7)

 (.9/563انظر النقل عنه يف النجم الوهاج )( 8)
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ب مبخامرة جنٍس كحجامةقوله: " . (1)عبارته مطلقة وكْنٍس مكروه" وما ُكسم
نّية للحّر مكروه. وكذا أكل ما يتحّصل منها؛ لقوله  :  واملراد أّن الكسب ابحلْمرف الدَّ

. وما يف عبارة املصنف مصدرية. وقوله "مبخامرة (2). رواه مسلمكسب احلجام خبيث
: إنّه اّلذي أطلقه خمامرة النجاسة. وقال يف الروضةجنس" صريح يف أّن عّلة الكراهة 

. وقال (5)واملختصر (4)املنصوص يف األم"لكن قال اإلمام البلقيين:  .(3)مجهور األصحاب
كنس النجاسة . وقوله "وكنس" أراد به  (6)"به مجع من الطريقني أّن النظر إىل دانءة احلرفة

 من املراحيض وغريها. 
ُسئل عن كسب  ؛ ألنّه "أيكله, ويطعمه رقيقه وانضحه وُيَسنُّ أن القوله: "

. رواه أبوداود والرتمذي وابن ام, فنهى عنه. وقال: أطعمه رقيقك, وأعلفه انضحكاحلج
. فدّل على كراهته للحّر دون التحرمي؛ ألنّه لو كان حراما ملا جاز له التصرف (7)ماجه

                                                           

 ويف )ب(: )مطلقا( بدل )مطلقة(. (1)

الكاهن, ومهر البغي والنهي عن مسلم يف صحيحه, ابب حترمي مثن الكلب وحلوان  أخرجه (2)
 .( من حديث رافع بن خديج 1568بيع السنور, برقم )

 (.3/280انظر الروضة )( 3)

 (.7/185انظر األم )( 4)

 (.8/394انظر خمتصر املزين )( 5)

 (.3/433انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

(, والرتمذي يف سننه, ابب 3422أبو داود يف سننه, ابب يف كسب احلجام, برقم ) أخرجه (7)
(, وابن ماجه يف سننه, ابب كسب احلجام, برقم 1277ما جاء يف كسب احلجام, برقم )

أبيه. وقال الرتمذي عقب  عن حميصة، ابن عن شهاب، ابن ( كلهم من طرق عن2166)
األلباين. انظر سلسلة األحاديث احلديث: حديث حميصة حديث حسن. وصحّحه 

 (.7/1727الصحيحة )
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كل احلّر له. . وقوله "ويسن أن ّل أيكله" ّل يدّل على كراهة أ(1)فيه ابإلطعام والعلف
جواز أن يشرتي به ملبوسا أو حنوه.  يوهموقوله: "أن ّل أيكله" واملنقول الكراهة. 

. وقال البلقيين: (2)نفاق حىت التصّدق به". قاله الزركشيوالظاهر التعميم لوجوه اإل
 . (3)"إطعامه ذلك لرقيقه وانضحه ليس مبسنون, وإمّنا هو جائز"

د ميتا يف بطن مذكاةقوله: " أي إذا ظهرت فيه صورة احليوان,  "وحيّل جنني ُوجم
ذكاة اجلنني  , عن النيب داود, عن جابر  رواه الدارمي وأبو؛ ملا (4)سواء شعر أم ّل

من طرق تنهض هبا احلجة. وصّححه  . روي عنه وعن أيب سعيد اخلدري ذكاة أمه
ابن حبان من حديث أيب سعيد 

(5) . 
                                                           

ومثة وجه آخر ابلتحرمي ذكره املاوردي. ولكن الصحيح من املذهب أنّه مكروه. انظر احلاوي  (1)
(, وفتح الوهاب 12/156(, وفتح العزيز )8/67(, والتهذيب )15/154الكبري )

 (.8/158, وهناية احملتاج )(6/157(, ومغين احملتاج )9/389(, وحتفة احملتاج )2/237)

 (.397, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (2)
 (.3/434انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 (.18/218(, وهناية املطلب )15/149(, واحلاوي الكبري )2/257انظر األم ) (4)

(, أبو داود يف سننه, 2022, برقم )الدارمي يف سننه, ابب يف ذكاة اجلنني ذكاة أمه أخرجه (5)
, برقم (, واحلاكم يف املستدرك, كتاب األطعمة2828ابب ما جاء يف ذكاة اجلنني, برقم )

 أيب بن هللا عبيد عن بشري، بن عتاب عن إبراهيم، بن ( كلهم من طرق عن إسحاق7109)
فذكره. وقال احلاكم عقب احلديث: هذا  :قال  النيب عن جابر، عن الزبري، أيب عن زّيد،

 (.8/172حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. وصحّحه األلباين يف اإلرواء )
(, وابن حبان يف 1476أيضا الرتمذي يف سننه, ابب ما جاء يف ذكاة اجلنني, برقم ) أخرجهو      

(, وانتقاه ابن 5889أكله, برقم ) حل أمه ذكيت إذا اجلنني أبن البيان صحيحه, ابب ذكر
 بن جُب الوداك أيب ( كلهم من طرق عن900اجلارود, ابب ما جاء يف الذابئح, برقم )

فذكره. وقال الرتمذي عقب احلديث: هذا  :قال  النيب عن اخلدري، سعيد أيب عن نوف،
 حديث حسن.
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سكن يف البطن عقب  إمّنا حيّل إذا"يف كتابه الفروق:  (1)قال الشيخ أبو حممد
زماان طويال, يضطرب, ويتحّرك, مث يسكن, فالصحيح أنّه  (2)ذبح اإلمام. أّما لو بقي/

فإّن احلديث جاء من غري ختصيص.  وما ذكره "متعقب"". قال البلقيين: (3)"حرام
. ولو انفصل وبه حركة املذبوح, فهو حالل. وإن كانت (5) "(4)وكذلك نُص الشافعي

. ولو خرج رأسه, وفيه حياة مستقرة, قيل: ّل حيّل (6)مستقرة مل حيّل إّّل ابلذبحفيه حياة 
إّّل بذحبه؛ ألنّه مقدور عليه. وصّححه البلقيين. وقيل: حيّل؛ ألّن خروج بعض الولد  

خرج رأسه ميتا, فذحبت  (8)فلو/. (7)كعدم خروجه يف العدة وغريها. وصّححه املصنف
. حكاه ابن الرفعة. مث قال: وقد مينع (10)ما قاله البغويانفصاله, حّل ك (9)األم قبل

                                                           

ْسفمرَايميينمّ  نعيم أيب نع حدث .اجْلَُوْيينمّ  هللا عبد بن فيوس بن هللا عبد دحممّ  ابو (1)  رطاه أيبو  اإلم
 تويفّ  .َوَغريهم الّسلمميّ  احْلسني بن دحمم محنالر  عبد أيبو  ديالزّي حممش بن دحمم نب دحمم
, واملنتخب من  (172/ 2) نقطة ّلبن اإلكمال ه     . انظر إكمال438 سنة اْلقعَدة ذمي يفم 

 (.1/520(, وطبقات الشافعية )1/301كتاب السياق )

 /ج/ب(.229) (2)
 (.3/578انظر كتاب الفروق ) (3)

 (.2/257انظر األم ) (4)

 (.3/434انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

(, والروضة 9/127(, واجملموع )12/155(, وفتح العزيز )18/218املطلب )انظر هناية  (6)
 (.6/158(, ومغين احملتاج )3/279)

 انظر املصادر السابقة. (7)

 /ب/أ(.462)( 8)

 ويف )ب(: )عند( بدل )قبل(. (9)

 (.8/26انظر التهذيب )( 10)



 األطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
553 

وجهان مبنّيان على وجوب  (2). أّما املضغة اّليت مل تتبنّي فيها الصورة ففي )حّلها((1)حّله
د. فال الغرة وثبوت اّلستيالد يف اآلدمية. واألصّح أنّه ّل جتب الغرّة, وّل يثبت اّلستيال

 . (3)قاله البلقيين حتّل مضغة احليوان املذكي.
, ووجد حمّرما, لزمه أكله. ومن خاف على نفسه موات أو مرضا ِموفاقوله: "

  .(4)وقيل: جيوز"
إذا مل جيد املضطّر حالّل, وخاف على نفسه التلف من اجلوع أو أن يضعف 

ويضيع أو مَيْرض مرضا خموفا, فال خالف أنّه عن املشي أو الركوب, وينقطع عن رفقته 
ڳ  ڱ      ڱ      چ  حيّل له أكل ما وجده من احملرمات من ميتة وحنوها؛ لقوله تعاىل:

نعم,   (6). ويف الوجوب وجهان أصّحهما(5)چڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ
 كما جيب دفع اهلالك أبكل احلالل. 

 
 
 

                                                           

 (.9/389انظر النقل عنه يف حتفة احملتاج ) (1)

 . والصواب هو املثبت من )ب( و )ج(.ويف )أ(: )حّله( (2)

 (.6/158انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )( 3)

(, وهناية 9/390(, وحتفة احملتاج )9/568واألصح هو القول األول. انظر النجم الوهاج )( 4)
 (.8/159احملتاج )

 .173سورة البقرة:  (5)

(, وكفاية النبيه 3/282(, والروضة )12/158واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.9/568(, والنجم الوهاج )8/255)



 األطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
554 

حكاه يف  سّد الرمق دون الشبع.والواجب منه وأطلق املصنف وجوب األكل 
 . (4)وغريمها (3) (2)عن الدارمي والعمراين (1)شرح املهذب

وينبغي تقييده مبا إذا مل خيف اهلالك لو ترك الشبع. أّما إذا خاف "قال البلقيين: 
 . انتهى. (5)"فإنّه يلزمه الشبع على األصحّ 

اجلوع, فقوّلن: أحدمها ّل حيّل حىت يصري إىل أدىن  (6)ولو عيل صُبه, وأجهده
. وّل يشرتط فيما خياف منه تيّقن وقوعه لو مل أيكل, (7)الرمق. وأظهرمها من زوائده احللّ 

بل يكفي غلبة الظن. ويستثىن من ذلك العاصي بسفره. فليس له أكل امليتة عند 
مراَق الدم كاملرتّد واحلريب. فال  (9). وأحلق به اإلمام البلقيين(8)اّلضطرار على املذهب

 يتناوّلها حىت يسلما. وكذا اترك الصالة, ومن قتل يف قطع الطريق حىت يتواب.

                                                           

 (.9/42انظر اجملموع )( 1)

 اليمن. من قرية من عمران بن العمراىن حيىي بن أسعد بن سامل اخلري أىب بن حيىي اخلري أبو هو (2)
 واللغات األمساء هتذيبانظر  .ه     558 سنة توىف. للغزاىل الوسيط وغرائب البيان، وَصنَّف

 (.7/336(, وطبقات الشافعية الكُبى للسبكي )12/155, واتريخ اإلسالم )(278/ 2)

 (.512انظر البيان )/( 3)

 (.7/169انظر الوسيط )( 4)

 (.3/436انظر حترير الفتاوى )( 5)

 ويف )ج(: )أو جهده( بدل )وأجهده(. (6)

(, 3/282(, والروضة )12/159(, وفتح العزيز )8/68واألظهر كما ذكر. انظر التهذيب ) (7)
 (.9/568(, والنجم الوهاج )8/259وكفاية النبيه )

(, والروضة 2/222(, وفتح العزيز )2/251وهو األظهر. وقيل: له أن أيكل. انظر الوسيط ) (8)
 (.2/424(, والنجم الوهاج )1/388)

 (.3/439ه يف حترير الفتاوى )انظر النقل عن (9)
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ميتة كانت أو غريها  فرع: األصّح جواز التداوي جبميع النجاسات ما عدا اخلمر
 . (2)حلديث العرنيني (1)اهر مقامهاإذا مل يقم ط

أي بال خالف أبن  "جيز غرُي سّد الرََّمقفإن توّقع حالال قريبا مل  قوله: "
وإاّل  يكون قريبا من العمران أو يف بلد يرجو فيها احلالل قبل عود الضرورة. قوله: "

أي وإن مل يتوقع  ففي قول: يشبع. واألظهر سّد الرمق إاّل أن خياف تلفا إن اقتصر".
احلالل فهل يزيد على ما يسّد الرمق إىل الشبع أو يقتصر على سّد الرمق قوّلن. 

. قيل: أراد به الشبع, وألن الضرورة (4) چژ  ڑ  ڑ  چ الثاين؛ لقوله تعاىل: (3)أظهرمها
 عاودة.تندفع بسّد الرمق. وقد يطرأ ما يغنيه عن امل

تبعا جلماعة إلطالق اآلية. وعلى الثاين لو خاف األول  (5)واختار اإلمام البلقيين
, وخاف إن مل يشبع مل يقطعها, (6)من اّلقتصار على سّد الرمق التلف أبن كان يف ابدية

                                                           

(, 12/164انظر فتح العزيز )واألصح كما ذكر. وقيل: حيرم التداوي ابلنجاسات كلها.  (1)
(, والغرر البهية 2/528(, والنجم الوهاج )8/262(, وكفاية النبيه )2/285والروضة )

(5/178.) 

 عكل وعرينة، من نفر  النيب على قدم: قال ، أنس حديث متفق عليه من حديث (2)
وألباهنا, ففعلوا,  أبواهلا من فيشربوا الصدقة، إبل أيتوا أن فأمرهم املدينة, فاجتووا فأسلموا،

(, وصحيح مسلم, 233فصحوا. انظر صحيح البخاري, ابب أبوال اإلبل والدواب, برقم )
 (. 1671ابب حكم احملاربني واملرتدين, برقم )

(, 3/283(, والروضة )12/160(, وفتح العزيز )8/68وهو األظهر. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/391(, وحتفة احملتاج )9/568والنجم الوهاج )

 .3سورة املائدة:  (4)

 (.3/436انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 سقط قوله )أبن كان يف ابدية( من )ج(. (6)
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حبيث ّل يطلق  (2) َسؤرََة اجلوعواملراد به أن أيكل حىت يكسر  .(1)ويهلك, فله الشبع
عليه اسم جائع. واملشهور يف سّد الرمق أنّه ابلسني املهملة. ويف املهّمات أنّه ابملعجمة؛ 

 .(3)ألّن الرمق بقية الروح
فرع: لو مل جيد املضطّر إّّل طعاَم الغري وهو غائب أو حاضر ِمتنع من البلد, 

 . (4)ني كامليتةفهل يقتصر على سّد الرمق أم يشبع فيه؟ طرق. أصحها طرد القول
 إذا مل جيد املضطّر إّّل آدميا معصوما ميتاأي  وله أكل آدمي ميت"قوله: "

إّّل إذا  "ي: أعظم. قال الشيخ إبراهيم املروز حّل أكله منه؛ ألّن حرمة احلّي  (5)فالصحيح
ولو   .(6)ميتة آدمي وميتة غريه أكل امليتة"كان امليت نبيّا فال جيوز قطعا. وإن وجد 

وجهني يف  (8). وحكى القاضي حسني(7)كانت خْنزيرا كما جزم به يف الروضة وأصلها
حل ميتة اآلدمي يف هذه احلالة. وقال املاوردي: ّل أيكل من اآلدمي إّّل ما يسّد 

                                                           

(, والنجم الوهاج 8/287(, وكفاية النبيه )3/283(, والروضة )9/43انظر اجملموع ) (1)
(9/569.) 

(, واإلابنة يف اللغة العربية 2/68انظر الزاهر يف معاين كلمات الناس )أي شدته وحدته.  (2)
 (.1/294(, واملصباح املنري )3/515)

 (.9/70ونصه: "الشدة املذكور يف مثالنا ابلشني املعجمة ّل ابملهملة" انظر املهمات ) (3)

انظر  .بينهما" يتخري: والثالث. الطعام: والثاين. امليتة أكل جيب: قال النووي: "أصحها (4)
, وكفاية النبيه (289/ 3) , والروضة(160/ 12) فتح العزيز(, و 8/69التهذيب )

(8/266.) 

(, ومغين احملتاج 9/392(, وحتفة احملتاج )9/569وهو الصحيح. انظر النجم الوهاج ) (5)
 .(6/160(, وهناية احملتاج )6/160)

 .(12/161انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (6)

 .(3/284(, والروضة )12/161انظر فتح العزيز ) (7)

 .(9/570انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (8)
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. (2)ظا للحرمتني. وليس له طبخه وشيُّه, بل أيكله نّيا خبالف امليتاتقطعا حف (1)الرمق/
جيوز للمضطّر أكلها نّية ومطبوخة. وافهم أنّه ليس له قتل احلّي, مث أكله. نعم من كان 
له عليه قصاص, ووجده يف حال اضطراره, له قتله قصاصا وأكله, وإن مل حيضره 

 . (3)السلطان
أي لألكل قطعا. وكذا الزاين احملصن والقاتل يف  ل: مرتد وحريب"وقتقوله: "

ال ذّمي ومستأمن وصيب . قوله: "(4)احملاربة واترك الصالة على األصّح؛ لعدم عصمتهم
ه؛ ألنّه  (5)يعين ّل حيّل للمضطرّ  حريّب" قتل ذمّي ومعاهد ليأكله. وليس له قتل عبدم نفسم

/أ[ 373أبنّه ّل جيوز قتل الصيّب ] (7)بغويتبعا لل (6)تلزمه الكفارة بقتله. وجزم يف احملّرر
"قلت: األصّح حّل قتل الصيّب احلريّب كالّذمي واملستأمن. واستدرك عليه, فقال: 

"؛ ألّن املنع من قتلهم ليس حلرمة أرواحهم. وهلذا ّل  واملرأة احلربيني لألكل, وهللا أعلم
 .(8)كفارة فيهم

                                                           

 /ج/أ(.230) (1)
معا".  احلرمتني به ليحفظ واحدا؛ قوّل رمقه ميسك ما قدر إّل أيكل أن له ونصه: "فليس (2)

 .(175/ 15) الكبري انظر احلاوي
 (.3/438(, وحترير الفتاوى )3/284(, والروضة )12/161انظر فتح العزيز ) (3)
واألصح كما قال. وقيل: ليس له أكل اترك الصالة والزاين احملصن والقاتل يف احملاربة. انظر  (4)

(, والنجم الوهاج 8/263(, وكفاية النبيه )3/284(, والروضة )12/161فتح العزيز )
(9/570.) 

 كلمة )للمضطر( ساقطة من )ج(.  (5)

 (.469انظر احملرر )ص (6)
 (.8/69انظر التهذيب ) (7)
(, 12/161(, وفتح العزيز )8/69واألصح كما قال. وقيل: ليس له ذلك. انظر التهذيب ) (8)

 (.9/571(, والنجم الوهاج )3/284والروضة )
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وحمّل اخلالف ما إذا مل يستول عليهما ". قال: (1)وصّحح البلقيين ما يف احملّرر
قبل القتل. فإن استوىل عليهما صارا رقيقني معصومني. وّل جيوز له حينئذ قتلهما 

 . (2)"قطعا
أي القيمة؛ ألنّه  أكل وغرم" أي ومل جيد غريه " "ولو وجد طعام غائبٍ  قوله: "

مثله. وسواء قدر على البذل أو كان عاجزا عنه؛ ألّن  (3)قادر على أكل الطاهر بعوض/
. ويف وجوب (4)الذمم تقوم مقام األعيان. وقيل: ّل غرم؛ ألنّه صار مباحا ابّلضطرار

س األكل والقدر املأكول اخلالف السابق. فإن كان الغائب مضطرّا حيضر عن قرب, فلي
جور عليه فاملعتُب غيبة الوي وإذا كان الطعام حمل .(5)له أكله. قاله اإلمام البلقيين

وحضوره. ولإلمام البلقيين احتماّلن فيما إذا غاب املالك, وله وكيل حاضر, هل يقال: 
 . (6)ّل أثر حلضوره أو يُ نَ ّزل الوكيل مْنزلة املالك. ورّجح الثاين

ابدأ : ؛ لقوله (7)أو حاضٍر مضطرٍّ مل يلزمه بذله, إن مل يْفُضل عنه"قوله: "
. واحرتز بقوله "إن مل يفضل" عّما إذا فضل عنه. فيجب بذله, وإن احتاج (8)بنفسك

                                                           

 (.469انظر احملرر )ص (1)
 (.3/438انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
 /ب/ب(.462)( 3)

(, وأسىن 9/571(, والنجم الوهاج )12/168والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.9/393(, وحتفة احملتاج )2/237(, وفتح الوهاب )1/573املطالب )

 (.3/438انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 (.3/438لنقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر ا( 6)

(, وهناية 6/161(, ومغين احملتاج )9/393(, وحتفة احملتاج )2/237انظر فتح الوهاب )( 7)
 (.8/161احملتاج )

من حديث  ,(997ابب اّلبتداء يف النفقة ابلنفس, برقم ) أخرجه مسلم يف صحيحه يف (8)
 .جابر 
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إليه يف اثين احلال على الصحيح. "وهل املراد ما يفضل عن سّد الرمق أو الشبع؟ 
. وليس لألول أخذه منه إذا مل (2)األول حفظا للمهجتني". قاله الزركشي (1)الظاهر
عن حاجته إّّل أن يكون نبيا. فإنّه جيب على املالك بذله له, وإن مل يستدعيه يفضل 

. قال الزركشي: (4)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  لقوله تعاىل: (3)منه؛
 . (5)أو اخلضر على القول بنبوته وحياته" "وتتصّور هذه يف زمن عيسى 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   چ ؛ لقوله تعاىل:فإن آثر مسلما جاز"قوله: " 

. " وّل يفهم من كالمه اّلستحباب مع أنّه مستحّب. صرّح به (6)چىئ     ی    ی 
 فسه. . وّل يؤثر الكافر وّل هبيمة على ن(8)" قاله الزركشي(7)القاضي احلسني وأتباعه

أي ولو كان حيتاج  أو غرَي مضطّر لزمه إطعام مضطّر مسلم أو ذّمي"قوله: "
 . (9)إليه يف اثين احلال على األصحّ 

 

                                                           

(, وحتفة احملتاج 3/438(, وحترير الفتاوى )9/571)وهو الظاهر. انظر النجم الوهاج ( 1)
(9/393.) 

 (.419, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (2)
 (.3/439(, وحترير الفتاوى )8/270(, وكفاية النبيه )7/8انظر الروضة )( 3)

 .6سورة األحزاب:  (4)

 (.419, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (5)
 .9سورة احلشر:  (6)

 (.8/270انظر النقل عنهم يف كفاية النبيه )( 7)

 (.420 , حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )صانظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (8)
(, وحترير الفتاوى 9/396(, وحتفة احملتاج )9/573وهو األصح. انظر النجم الوهاج )( 9)

(3/439.) 
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أي فإن طلبه منه فمنعه فللمضطّر أن  فإن منع فله قهره, وإن قتله" قوله: "
, ويقاتله عليه. وإن أتى القتال على نفس املالك فال ضمان فيه. ويف زوائده أيخذه

. ويف معىن اّلمتناع ما لو (2)ّل جيب القتال كما ّل جيب دفع الصائل وأوىل (1)املذهب
بذله أبكثر من مثن املثل. وإن قتل املالك املضطّر يف الدفع عن طعامه لزمه القصاص. 
وإن منعه الطعام, فمات جوعا, فال ضمان, لكن أيمث. ويف القدر اّلذي يقاتل عليه 

قال الزركشي: "ّل خيتص هذا ابألكل, بل لو خاف اخلالف فيما حيّل له من امليتة. 
على نفسه من َحرّ  أو بَرد  لزمه قهر املالك على أخذ الثوب منه إذا مل يكن مالكه 

 . (4)" (3)مضطرّا مثله كاملاء. قاله البغوي يف ابب التيمم من التهذيب
أي إمّنا جيب عليه  ", وإاّل فَبمنسيئةٍ يلزمه بعوٍض انجٍز إْن َحَضرَ وإَّنا قوله: "

إطعامه ابلعوض كما قطع به اجلمهور. فإذا ابعه بثمن املثل, ومع املضطّر مال, لزمه 
شراؤه, وصرف ما معه إىل الثمن حىت لو كان معه إزار فقط لزمه صرفه إليه, إن مل خيف 

ف من أكل امليتة. وهلذا جيوز أخذ اهلالك ابلُبد, ويصّلي عارّي؛ ألّن كشف العورة أخ
"فإن مل يكن معه شيء فعليه أن يبيعه منه  الطعام قهرا. وّل جيوز أخذ ساتر العورة قهرا.

. وقيل: يلزمه (5)نسيئة. وّل يلزمه بذله جماان على الصحيح؛ ألّن الضرر ّل يزال ابلضرر

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/285(, والروضة )12/165واملذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.5/179(, والغرر البهية )9/575)

 (.3/285روضة )(, وال9/45(, واجملموع )12/165انظر فتح العزيز )( 2)

 (.1/377انظر التهذيب )( 3)

 (.424, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (4)
(, واألشباه والنظائر للسبكي 2/70وهذه قاعدة فقهية. انظر الواضح يف أصول الفقه )( 5)

 (.2/321ة )(, واملنثور يف القواعد الفقهي1/41)
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يقتضيه". قاله  (2)ونصُّ الشافعي . وهو قوي من جهة الدليل.(1)ه إطعامهإذا تعنّي علي
 . (3)الزركشي

. وحيمل على ال عوض" (4), فاألصحّ فلو أطعمه ومل يذكر عوضاقوله: " 
ّل خيفى أّن حمّل اخلالف ما إذا مل ". قال يف التحرير: (5)املساحمة املعتادة يف الطعام/

فلو ظهرت قرينة إابحة أو تصدق فال عوض ". قال اإلمام البلقيين: (6)"يصرّح ابإلابحة
 .(8). ولو قال: أطعمتك بعوض. فقال: بل جماان فاألصّح تصديق املالك(7)"قطعا

                                                           

(, واجملموع 12/167(, وفتح العزيز )4/514والصحيح هو القول األول. انظر البيان )( 1)
 (.3/287(, والروضة )9/52)

 أكل امليتة، له وكان الطعام، أكل له يكن مل به، له يؤذن مل طعاما، ووجد اضطر، ونصه: "ولو (2)
 الناس يتغابن ما بثمن أو موضعه يف بثمنه ابعه فإن حيل، ما به يشرتي ما ومعه اضطر، ولو

 امليتة، أكل له كان  مبثله، الناس يتغابن ّل مبا إّل يبعه مل وإن امليتة، أكل له يكن مل مبثله،
 وشرابه طعامه على رجال يكابر أن حبال، له، وليس. امليتة أكل ويدع به يغاي أن واّلختيار

 فيه شرااب وّل ميتة جيد فلم اضطر وإن ميتة، أو ميتة فيه شراب من عنه يغنيه ما جيد وهو
 مثنه أعطاه كابره،  وإذا. يعطيه أن الرجل وعلى يكابره، أن له كان  شيء، رجل ومع ميتة،
 مكابرته". انظر األم له يكن مل نفسه، على املال مالك خاف شيئا أخذ إذا كان  فإن وافيا،

(2 /276-277). 

 (.325, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (3)
(, وحتفة 9/574(, والنجم الوهاج )8/71واألصح كما ذكر. وقيل: يلزمه مثن املثل. انظر ) (4)

 (.6/163(, ومغين احملتاج )9/395احملتاج )
 /ج/ب(.230) (5)
 (.3/440انظر حترير الفتاوى ) (6)
 (.3/440انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
(, والروضة 12/167وهو األصح. وقيل: يصدق املضطر لُباءة ذمته. انظر فتح العزيز ) (8)

 (.6/163(, ومغين احملتاج )1/573(, وأسىن املطالب )3/288)
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فرع: إذا بذل املالك طعامه جماان لزمه قبوله, وأيكل إىل أن يشبع. وإن بذله 
املضطّر قيمة ما أكل يف ذلك املكان ابلعوض ومل يقدره أو قدره ومل يُفرمد ما أيكله, لزم 

والزمان. وله أن يشبع وإن أفرده, وقدر مثن املثل, فالبيع صحيح. وللمضطّر ما فضل. 
سمى وهو األقيس يف الروضة وإن قدر أكثر من مثن املثل, والتزمه, فقيل: يلزمه امل

ان واملكان. واألصّح عند القاضي أيب الطيب. وقيل: مثن املثل يف ذلك الزم .(1)وأصلها
. (2)وقيل: إن كانت الزّيدة ّل تشق عليه ليساره لزمته, وإّّل فال. واألصح صحة البيع

الواجب  (3)قال األصحاب: وينبغي للمضطّر أن حيتال يف أخذه منه ببيع فاسد؛ ليكون
 . (4)القيمة قطعا

فاملذهب  ولو وجد مضطّر ميتة وطعام غريه أو حُمرمٌم ميتًة وصيدا قوله: "
. مها مسألتان: األوىل, إذا وجد املضطّر ميتة وطعام الغري, فإن كان وجوب أكلها"

غائبا, فاألصّح وجوب أكل امليتة؛ ألّن حترمي امليتة اثبت ابلنص, وإابحة طعام الغري 
بال عوض أو بثمن مثله أو بزّيدة يتغابن  اثبت ابّلجتهاد. وإن كان حاضرا, فإن بذله

الناس مبثلها ومعه مثنه أو رضي بذّمته, لزمه القبول. وإن مل يبعه إّّل بزّيدة كثرية فاملذهب 
. فهذا يف ميتة غري اآلدمي. (5)أنّه ّل يلزمه شراؤه, وأيكل امليتة, لكن يستحب الشراء

 . (6)الزركشي/ب[ ميتته فطعام الغري أحق". قاله 373"فإن كانت ]
                                                           

 (.3/286(, والروضة )12/166انظر فتح العزيز ) (1)
(, 12/166(, وفتح العزيز )15/172والصحيح هو لزوم املسمى. انظر احلاوي الكبري ) (2)

 (.9/575(, والنجم الوهاج )3/286والروضة )
 ويف )ج(: )فيكون( بدل )ليكون(. (3)

 (.3/287(, والروضة )9/46(, واجملموع )12/166انظر فتح العزيز ) (4)
واألصح واملذهب كما ذكر. وقيل: يلزمه شراءه مطلقا. وقيل: يتخري. انظر التهذيب  (5)

 (.8/273(, وكفاية النبيه )3/289(, والروضة )12/168(, وفتح العزيز )8/72)
 (.429, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (6)
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إطالق املصنف غيبة املالك وحضوره. واخلالف يف هذه أوجه.  (1)ويشمل/
الثانية: إذا وجد املضطّر ميتة وصيدا وهو حمرم, فاملذهب أنّه أيكل امليتة؛ ألّن يف الصيد 
حترميني: حترمي ذحبه وحترمي أكله. ويف امليتة حترمي واحد. ويف قول: أيكل الصيد. وقيل: 

. وجرّين اخلالف مقّيد مبا إذا مل جيد احملرم حالّل (2)يل: أيكل امليتة قطعايتخرّي. وق
يذحبه. فإن وجد مل حتّل امليتة قطعا؛ ألنّه إن مل يذحبه للمحرم فواضح. وإن ذحبه ألجل 

. (3)احملرم فهو حرام عليه دون غريه. فتحرميه أسهل من امليتة. ذكره الشيخ أبو حامد
مبا إذا كان الصيد مأكوّل. فإن كان غري مأكول كاملتولد بني الذئب وقّيده البلقيين أيضا 

والضبع, وبني محاري الوحش واإلنس, فإنّه حيرم على احملرم التعّرض له. وجيب اجلزاء 
فيه. فتتعني امليتة قطعا؛ ألّن يف قتله إذهاب روحه, وإجياب الفدية على احملرم. وهو حرام 

اخلالف مبا إذا مل تكن امليتة  (5)ى. "وخّص املاورديانته .(4)على كّل أحد بال خالف
. ولو وجد احملرم ميتة وحلم (6)ميتة آدمي. فإن كانت تعنّيَ الصيُد قطعا" حكاه الزركشي

. ولو وجد (8)آخر, فاألصّح أنّه يتخرّي بينهما (7)صيد ذحبه يف اإلحرام أو ذحبه )حمرم(
احملرم صيدا وطعام الغري, فهل يتعنّي الصيد أو طعام الغري أو يتخرّي ؟ أقوال. ولو وجد 

                                                           

 ب/أ(./463)( 1)

(, وكفاية النبيه 8/394واملذهب كما ذكر أنّه يلزمه أكل امليتة. انظر خمتصر املزين ) (2)
 (.8/163(, وهناية احملتاج )9/396(, وحتفة احملتاج )9/576(, والنجم الوهاج )8/271)

 (.3/441انظر النقل عنه  يف حترير الفتاوى ) (3)
 .املصدر السابقانظر النقل عنه  يف  (4)
 (.15/176انظر احلاوي الكبري ) (5)
 (.430, حتقيق الطالب: هاين بن الُبك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األطعمة (6)
 ويف )أ(: )حمرما( والصحيح هو املثبت من )ب( و )ج(. (7)

(, 12/170وهو األصح. وقيل: يتعني حلم الصيد. وقيل: تتعني امليتة. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.3/289(, والروضة )9/49واجملموع )
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تعنّي امليتة. أّما إذا اضطّر احملرم, ومل جيد إّّل  (1)صيدا أو ميتة وطعام الغري فاألصحّ 
 صيدا, فله ذحبه وأكله, وتلزمه الفدية. 

أي قطع بعض بدنه ليأكله؛ ألنّه  "حترمي قطع بعضه ألكلهواألصّح  قوله: "
؛ ألنّه إتالف بعض  قلت: األصّح جوازه"قطع عضو معصوم. فأشبه قطعة من غريه. "

وشرطه فقد امليتة وَنوها" . قوله: "(2)ّلستبقاء الكّل. فأشبه قطع اليد بسبب األكلة
وأن  فإن وجد حرم قطعا. قوله: "أي شرط جرّين اخلالف أن ّل جيد شيئا أيكله. 

أي من ترك األكل. أّما إذا كان اخلوف فيه كاخلوف يف  يكون اخلوف يف قطعه أقّل"
وحيرم قطعه لغريه وممن معصوٍم  . قوله: "(3)ترك األكل وأشّد. فال جيوز القطع قطعا

م أي ّل جيوز أن يقطع من نفسه للمضطّر, وّل أن يقطع لنفسه من معصو  وهللا أعلم"
. ويفهم منه أّن غري املعصوم جيوز للمضطّر قطع عضو منه ليأكله وهو (4)غريه قطعا

الطريق والزاين احملصن. وعّلله مبا فيه  (6)/ (5)ِمتنع كما صرّح به املاوردي يف املرتّد وقاطع

                                                           

(, 3/290(, والروضة )12/170(, وفتح العزيز )8/72وهو األصح. انظر التهذيب ) (1)
 (.9/396(, وحتفة احملتاج )9/576والنجم الوهاج )

(, وهناية احملتاج 5/178(, والغرر البهية )12/164فتح العزيز ) وهو األظهر. انظر (2)
(8/161.) 

(, وهناية احملتاج 6/164(, ومغين احملتاج )9/397انظر الشرطني املذكورين يف حتفة احملتاج ) (3)
(8/163.) 

(, ومغين احملتاج 5/178(, والغرر البهية )3/285(, والروضة )12/165انظر فتح العزيز ) (4)
(6/164.) 

 ويف )ج(: )قطع( بدل )قاطع(. (5)
 /ج/أ(.231) (6)
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فإن أكل حلمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله, ومعذورا إن مل "من تعذيبه. قال: 
 .(1)"لشدة اخلوف على نفسه يقدر على قتله
, وّل يقتصر على لو عّم احلرام األرض جاز استعمال ما حيتاج إليهفرع: 
. قال ابن عبد (2)قاله اإلمام يتبسط فيه كما يتبسط يف احلالل.ّل ن الضرورة, لك

املال  املستحقني. أّما عند اإلّيس فال يتصور؛ ألنّ السالم: وصورته أن يتوقع معرفَة 
رمحهم هللا تعاىل. وهللا تعاىل أعلم  (4)حكاه يف التحرير .(3)حينئذ يكون ملصاحل العامة

 ابلصواب.

                                                           

 (.15/176انظر احلاوي الكبري ) (1)
 منه أيخذوا أن فلهم سبيال، احلالل طلب إىل جيدوا ومل وأهله، الزمان طبق إذا ونصه: " احلرام (2)

 بل الناس، آحاد حقوق يف امليتة إحالل يف نرعاها اليت الضرورة تشرتط وّل احلاجة، قدر
 .(478 ص) األمم كافة". انظر غياث  الناس حق يف احلاجة

 إليه متس ما على يقتصر بل احلالل املال يف يتبسط كما  األموال هذه يف يتبسط ونصه: "وّل  (3)
 التتمات، مبنازل هي اليت الناعمات ولبس املستلذات وشرب الطيبات أكل دون احلاجة
 من يئسنا ولو املستقبل، يف يعرفهم أن يتوقع حبيث املستحقني جيهل أن املسألة هذه وصور

 قبل ذلك تناول جاز وإمنا العامة، للمصاحل حينئذ يصري ألنه املسألة هذه تصورت ملا معرفتهم
 األحكام اخلاصة. انظر قواعد كالضرورة  العامة املصلحة ألن املستحقني، معرفة من اليأس

(2 /188). 
 (.3/436انظر حترير الفتاوى ) (4)
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 كتاب املسابقة واملناضلة
. واملناضلة ابلضاد (1)املسابقة من السبق ابلسكون, مصدر سبق أي تقّدم

. (2)املعجمة املراماة, وهي مبعىن املغالبة. يقال: انضلته فنضلته كغالبته فغلبته وزان ومعىن
 . (4)املرمي, والرهان يف اخليل, والسباق تكون فيهما : النضال يف(3)األزهريقال 

. فاملسابقة على (5)أي للرجال إذا قصد هبما التأهب للجهاد "مها سنةقوله: "
لقوم من أسلم:  . وقال (7), وعلى اإلبل يف صحيح البخاري(6)اخليل يف الصحيحني

. ويكره ملن علم الرمي تركه  (8). فإّن أابكم كان راميا. رواه البخاريأرموا بين إمساعيل

                                                           

(, ولسان العرب 6/245(, واحملكم واحمليط األعظم )8/317انظر هتذيب اللغة ) (1)
(10/151.) 

 (.2/50(, والنظم املستعذب )3/248(, وكتاب األفعال )12/29انظر هتذيب اللغة ) (2)

 اللَُّغوي النَّْحِوي األزَهرِي اهلََرِوي منصور أبو طلحة، بن األزهر بن أمحد بن هو حممد (3)
 أبو: َعْنه   َوَحدَّثَ  .الّسامي الرمحن عبد بن وحممد إدريس، بن احلسني من هبَرَاة مِسعَ . الّشافعي
ومن  .فاضًل  ورًِعا ثقةً  املذهب، يف ابرًعا وكان .أمحد بن عبد ذرّ  وأبو الَقرّاب، يعقوب

هـ. انظر نزهة األلباء يف طبقات األدابء,  370 مصنفاته التهذيب يف اللغة. وتوىف سنة
 .(325/ 8) اإلسلم (, واتريخ4/334ووفيات األعيان )

 (.8/317انظر هتذيب اللغة ) (4)

 (.9/588(, والنجم الوهاج )11/334(, وكفاية النبيه )7/418البيان ) انظر (5)

(, وصحيح مسلم, ابب 420انظر صحيح البخاري, ابب هل يقال مسجد بين فلن, برقم ) (6)
( كلمها من طرق عن مالك, عن انفع, عن ابن 1870املسابقة بني اخليل وتضمريها, برقم )

 عمر رضي هللا عنهما.

 .( من حديث أنس 2872, برقم )البخاري, ابب انقة النيب انظر صحيح  (7)

( من حديث سلمة 2899البخاري يف صحيحه, ابب التحريض على الرمي, برقم ) اخرجه (8)
 .بن األكوع 
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. رواه من عِلم الرمي مث ترََكه فليس منا أو قد عصى: كراهة شديدة؛ لقوله 
من أهل  (3) ال جيوز السبق والرمي من النساء؛ ألّّنن لسن :(2) الصيمريوقال .(1)مسلم
 . (4)احلرب

ال سبق إاّل يف نضل أو حافر : لقوله  (5)؛"وحيّل أخذ عوض عليهما قوله: "
املال  . والسَبق بفتح الباء,(7)وصّححه ابن حبان. رواه الشافعي واألربعة, (6)أو خف

 اّلذي ي دَفع إىل السابق.

                                                           

مسلم يف صحيحه, ابب فضل الرمي واحلث عليه وذّم من علمه مث نسيه, برقم  أخرجه (1)
 .( من حديث عقبة بن عامر 1919)

اخذ العلم  .ابلبصرة الّشافعّية شيخ الفقيه, الصَّْيَمرِيّ  القاسم أبو احلسني، نب الواحد دهو عب (2)
. هـ 405 وتوىف سنة ". اإليضاح"  كتاب  وله. البْصري الفّياض وَأيب  املروروذي حامد أيب عن

(, وطبقات الشافعيني 19/168, والوايف ابلوفيات )(86/ 9) اإلسلم انظر اتريخ
(1/351.) 

 ويف )ب(: )ليسوا( بدل )لسن(. (3)
 (.10/350(, والروضة )174انظر فتح العزيز ) (4)

 (.9/398(, وحتفة احملتاج )15/133(, واجملموع )15/182انظر احلاوي الكبري ) (5)

(, 2/853اخلف املراد به االبل, واحلافر املراد به اخليل. انظر غريب احلديث إلبراهيم احلريب ) (6)
 (.8/317(, وهتذيب اللغة )1/518ومجهرة اللغة )

والكسوف, برقم  والرمي والقسامة السبق كتاب  الشافعي يف مسنده, ابب ومن أخرجه (7)
(, والرتمذي يف سننه, ابب ما 2574(, وأبو داود يف سننه, ابب يف السبق, برقم )349)ص

(, 3585ب السبق, برقم )(, والنسائي يف الصغرى, اب1700جاء يف الرهان والسبق, برقم )
(, وابن حبان يف صحيحه, ابب 2878وابن ماجه يف سننه, ابب السبق والرهان, برقم )

(  4690وراءه, برقم ) عما النفي به يرد مل اخلرب هذا يف املذكور العدد هذا أبن البيان ذكر
, إاّل ابن ماجه, هريرة  أيب عن انفع، أيب بن انفع عن ذئب، أيب ابن كلهم من طرق عن
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أي العربية والعجمية, وهي النشَّاب ملا  (1)"وتصّح املناضلة على سهام قوله: "
 ومنجنيق  وكل انفع  يف احلرب (3)ورماٌح ورمٌي أبحجار   (2) مزاريقوكذا  " قوله: .سبق

أي قياسا على ما ورد به النص من السهم. واخللف يف الرماح  (4)على املذهب"
الصحة. والثانية  (6). ويف البواقي طريقان أشهرمها على وجهني. أصّحهما(5)وجهان

" يشمل الرمي ابليد وابملقلع. أّما إشالة (7)القطع ابلصحة. وقوله: "ورمي أبحجار
. وال خلف يف املنع من مراماة (8)احلجر ابليد فل جتوز املسابقة عليها على املذهب

وهو أن يرمي كل واحد احلجر إىل صاحبه كما ال جيوز أن يرمي كل واحد  (9)األحجار

                                                           

الغليل, برقم  . وصّححه األلباين يف إرواءمن طريق آخر عن أيب هريرة  أخرجهفقد 
(1506) (5 /333). 

 (.7/441(, والبيان )8/76(, والتهذيب )18/282انظر ّناية املطلب ) (1)

(, واجلراثيم 1/21انظر السلح ) .ابملزراق زرقه ويقال: قصار. رماح وهي مزراق مجع: املزاريق (2)
 .(321 ص) املقنع ألفاظ على (, واملطلع2/147)

 ويف )ج(: )ابحلجار( بدل )أبحجار(. (3)
 (.6/167(, ومغين احملتاج )9/398(, وحتفة احملتاج )9/586انظر النجم الوهاج ) (4)
(, 11/339النبيه )(, وكفاية 12/175واملذهب اجلواز. وقيل: ال جيوز. انظر فتح العزيز ) (5)

 (.9/398وحتفة احملتاج )
(, وحتفة احملتاج 2/239(, وفتح الوهاب )9/585وهو األصح. انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.6/167(, ومغين احملتاج )9/398)
(, وكفاية 10/351(, والروضة )12/175وهو املذهب. وقيل ابجلواز. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.9/399تاج )(, وحتفة احمل1/358األخيار )
(, 10/351(, والروضة )12/175واألصح كما ذكر. وقيل: ال جيوز. انظر فتح العزيز ) (8)

 (.9/586(, والنجم الوهاج )11/339وكفاية النبيه )
 ويف )ج(: )احلجر( بدل )األحجار(. (9)



 المسابقة والمناضلةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                  كتاب 
 

 

 
569 

. واألصح جواز املسابقة على الرتدد ابلسيوف والرماح؛ ألّّنا من (1)إىل صاحبهالسهم 
 . (2)أعظم عدد القتال. واستعماهلا حيتاج إىل معّلم وحتّذق

باحة وشطرنج  وخات   (4) َصوجلان   (3) ُكَرة  ال على   قوله: "  (5)/وبندق  وس 
أي من فرد وزوج. وكذا سائر أنواع اللعب فل  ووقوف على رجل, ومعرفة ما بيده"

. ويف السباحة وجه (6)تصّح املسابقة على شيء من ذلك؛ ألّّنا ال تنفع يف احلرب
أي رمي البندق ابلقوس. قال اإلمام البلقيين: جزم فيه  . قوله "وبندق"(7)ابجلواز
. فيكون يف ذلك (10). وجزم املاوردي ابجلواز(9)بعدم اجلواز. وتبعه الرافعي (8)البغوي
 .(11)وجهان

                                                           

 (.10/351(, والروضة )12/175انظر فتح العزيز ) (1)
 .انظر املصادر السابقة (2)
. انظر العني نقطة لهداخ يف سطح به حميط جسم َواو: َعن ِعَوض َوهاؤها ك َرْين.  َواْلك رَة  ومجعه (3)

 .(1/132(, وجممل اللغة البن فارس )6/2473(, والصحاح )5/400)
وهو فارسي معرب. انظر  ,الدَّوابِّ  َعَلى الك رَة   هبَا ي ضَرب   ,َطَرف ها ي عَطف   والصوجلان َعصاً  (4)

 (.1/325(, والصحاح )2/81, ومعجم ديوان األدب )(298/ 10) اللغة هتذيب
 /ب/ب(.463)( 5)

(, وحتفة 5/180(, والغرر البهية )4/229(, وأسىن املطالب )9/586انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.9/399احملتاج )

 (.2/277(, واملهذب )4/274(, وحبر املذهب )15/185انظر احلاوي الكبري ) (7)
 (.8/76التهذيب )انظر  (8)
 (.12/176انظر فتح العزيز ) (9)
 (.15/185انظر احلاوي الكبري ) (10)
 (.3/446انظر النقل عن البلقيين يف حترير الفتاوى ) (11)
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نكاية كنكاية  (2)ما جزم به املاوردي؛ ألّن البندقة حتصل هبا (1)واألرجح
 حمّل االتفاق.  (5) ]من[ (4). وقد جعلها يف الروضة وأصلها(3)اْلِمَسّلة

؛ ألّّنا اّليت تقاتل عليها غالبا. وتصلح "املسابقة على خيلوتصّح قوله: " 
قاتل عليها أشّد القتال. وال لكمال ومثلها اإلبل؛ ألّن العرب تللكّر والفّر بصفة ا

 . (7). ومل يذكرها املصنف تبعا للمحرر(6)خلف يف صحة املسابقة عليها
؛ لعموم احلديث يف اخلف واحلافر. وكذا فيٌل وبغٌل ومحاٌر يف األظهر" قوله: "

أّن  (9)ويف الشرح. (8)والثاين املنع؛ ألّّنا ال تصلح للكّر والفّر, وال يقاَتل عليها غالبا
إنّه  :اخللف يف الفيل وجهان. ويقال: قوالن. ورّجح اإلمام البلقيين فيه املنع. وقال

 . (11)واملختصر (10)مقتضى نصوص األم

                                                           

(, وأسىن املطالب 538(, وكفاية األخيار )ص10/351وهو األرجح. انظر الروضة ) (1)
 (.5/181(, والغرر البهية )4/229)

 بدل )هبا(. ويف )ج(: )به( (2)
(, والصحاح 2/141, واجليم )(193/ 7) ساّل. انظر العنيم ومجع ه املِخَيط،: املَِسلَّة (3)

(5/1731.) 
 (.10/351(, والروضة )12/176انظر فتح العزيز ) (4)
 سقط من )أ( حرف )من( واملثبت من )ب( و )ج(. (5)

 (.8/166(, وّناية احملتاج )6/168(, ومغين احملتاج )9/587انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.470انظر احملرر )ص (7)
(, وّناية احملتاج 6/168(, ومغين احملتاج )9/587وهو األظهر. انظر النجم الوهاج ) (8)

(8/166.) 
 (.12/174انظر فتح العزيز ) (9)
 (.4/243انظر األم ) (10)
 (.8/395انظر خمتصر املزين ) (11)
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والقاضي أبو الطيب إنّه ظاهر املذهب. وحكاه  (1)حامد وقال الشيخ أبو
. وقال الزركشي: "ويف الباقي طرق. وأصّحها على ما (3)عن عامة أصحابنا (2)احملاملي

  .(5)تصحيح طريقة اخللف. فلو عرّب ابألصّح سلم" (4)يقتضيه كلم الرافعي
ألّن ذلك ليس من آالت القتال,  (6)؛األصّح"راٌع يف ال طرٌي وصُ قوله: "

على ذلك. فل ينبغي  (8)نّص الشافعي يف األم". قال اإلمام البلقيين: (7)ولظاهر اخلرب
. ووجه اجلواز يف الطري أنّه حيتاج إليها يف احلرب؛ إلّناء (9)"التعبري عنه ابألصحّ 

 .(10)األخبار/

                                                           

 (.7/174انظر الوسيط ) (1)
 (.12/174انظر النقل عنه يف  فتح العزيز ) (2)
 (.3/446انظر النقل عنه البلقيين يف حترير الفتاوى ) (3)
 (.12/174انظر فتح العزيز ) (4)
بن الربك انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب املسابقة واملناضلة, حتقيق الطالب هاين  (5)

 (.449)ص
(, وحتفة احملتاج 2/239(, وفتح الوهاب )9/588وهو األصح. انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.8/166(, وّناية احملتاج )6/168(, ومغين احملتاج )9/399)
أي حديث: "ال سبق اال يف خف أو حافر أو نصل أو جناح" كلمة "جناح" وضع غياث بن  (7)

, والبدر املنري (14/94ن املنصور. انظر التمهيد البن عبد الرب )ابراهيم ألجل امللك املهدي ب
(9/420.) 

 (.4/243انظر األم ) (8)
 (.3/447انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)
 /ج/ب(.231) (10)
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. رواه أبوداود يف مراسيله على شياه (1)ركانةصارع  ويف املصارعة أّن النيب 
. وأجيب عنه (4). قال البيهقي: وروي موصوال(3)بن جبري (2)سعيدبسند صحيح, عن 

أبنّه أراه شدته ليسلم. وهلذا ملا أسلم رّد عليه َغَنمه. والوجهان يف املسابقة على األقدام 

                                                           

 األدب ديوان اجلَْري. انظر معجم الّسريعة الّسفن أمساء من اسم والطيارات مجع الطَّّيارَة . وهو (1)
 (.7/4204, ومشس العلوم )(359/ 3)

. األعلم أحد الفقيه املقرئ الكويف الواليب األسدي هشام بن جبري بن سعيد هللا عبد أبوهو  (2)
 وهو ومكانة، علًما التابعني أكثر من وكان عمر، بن هللا وعبد عباس، بن هللا عبد على تتلمذ

 القرآن خيتم وكان.  سنة 49 وله 95 سنة شعبان يف  احلجاج قتله القرآن، مفسري أوائل من
/ 1) واللغات األمساء وهتذيب(, 238/ 1) مسلم صحيح رجال انظر. ليلتني كل  يف

 .(371/ 2) األعيان وفيات(, 216
( من حديث سعيد بن جبري. 308أبو داود يف مراسيله, ابب يف فضل اجلهاد, برقم ) أخرجه (3)

 أنّ  إال جبري، بن سعيد إىل صحيح احلبري: إسناده وقال ابن حجر العسقلين يف التلخيص
 (.5/329. وصحّحه األلباين يف اإلرواء )(397/ 4)ركانة  يدرك مل سعيدا

احلاكم يف  أخرجه(. و 19761انظر السنن الكربى للبيهقي, ابب ما جاء يف املصارعة, برقم ) (4)
(, والطرباين يف 5903, برقم )املستدرك موصوال, ابب ذكر مناقب ركانة بن عبد يزيد 

 عن الكليب, ربيعة بن كلمها من طرق عن حممد  (71/ 5) (,4614املعجم الكبري, برقم )
أبيه. وضعّفه ابن  عن ركانة، ابن عن علي، بن حممد جعفر أيب عن احلسن العسقلين، أيب

 (.5/329. وحسنه األلباين يف اإلرواء )(427 ص/9ج) املنري امللقن يف البدر
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يف املاء. واخللف مع العوض. وجيوز بدونه يف اجلميع قطعا.  (2) الزوارِقو  (1) الطياراتو 
 . (3)ه ومهارشة الديكة؛ ال بعوض وال بغريهوال جتوز املسابقة على مناطحة الشيا

ال جتوز املسابقة على البقر على املذهب. وقيل: ": (4)ويف زايدة الروضة
واّلذي جتوز املسابقة عليه من اخليل قبل ما يسهم ". وقال: ". حكاه الدارمي(5)وجهان

. والص راع "وهو اجلذع أو الثين. وقيل: وإن كان صغريا. قال: وال جيوز على الكلب (6)له
 . (7)/أ[ بضم الصاد. قاله يف الكفاية374]

أي   ""الزم ال جائز أي املسابقة واملناضلةواألظهر أّن عقدمها" قوله: "
كاإلجارة؛ ألنّه عقد ي شرَتط فيه أن يكون املعقود عليه معلوما من اجلانبني. والثاين أنّه 
جائز كاجلعالة؛ ألنّه عقد يبذل العوض فيه على ما ال يوثق به. وجيري القوالن, سواء 

. (8)أخرج املاَل أحد  املتسابقني أو أخرجاه أو غريمها. واملذهب ختصيصهما مبلتزم املال
 ا من مل يلتزم شيئا فجائز يف حقه قطعا. فأمّ 

                                                           

 األدب ديوان اجلَْري. انظر معجم الّسريعة الّسفن أمساء من اسم والطيارات مجع الطَّّيارَة . وهو (1)
 (.7/4204, ومشس العلوم )(359/ 3)

(, واحملكم 207زوارق مجع زورق. اسم سفينة من سفن اليمن. انظر التقفية يف اللغة )ص (2)
 (.12/95(, ولسان العرب )7/416واحمليط )

 (.11/341انظر كفاية النبيه ) (3)
 (.10/352انظر الروضة ) (4)
(, ومغين 538(, وكفاية األخيار )ص10/352واملذهب كما قال النووي. انظر الروضة ) (5)

 (.6/168احملتاج )
 سقط من )ب( قوله )قبل ما يسهم له(. (6)
 (.10/352انظر الروضة ) (7)
(, والروضة 12/190(, وفتح العزيز )8/89)واألصح هو القول األول. انظر التهذيب  (8)

 (.9/589(, والنجم الوهاج )3/438)
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أي بل سبب تفريعا على األظهر؛ ألّن الفسخ  فليس ألحدمها فسخه" قوله: "
 . (1)من شأن العقود اجلائزة, لكن يستثىن ما لو ابن ابلعوض املعنّي عيٌب, فله الفسخ

أو انضل.  أي إذا كان منضوال وال ترك العمل قبل شروع وبعده"قوله: " 
 . (2)وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه. أّما إذا مل ميكن فله الرتك؛ ألنّه ترك حق نفسه

"  قوله: " أي وال جتوز هلما الزايدة يف العمل وال زايدٌة ونقٌص فيه وال يف مال 
واملال وال النقصان إاّل أن يفسخا العقد األول, ويستأنفا آخر. وإذا سبق أحدمها 

ِاط قبول  . (3)اآلخر ابلقول اشرت 
وجيوز ضمان السبق والرهن به على هذا القول على املذهب إن كان دينا, وبعد 

  .(4)الفراغ من العمل جيوز الضمان والرهن على القولني
لصحة املسابقة شروط. أحدها  ".وشرط املسابقة علم املوقف والغايةقوله: "

 يبدائن. الثاين: إعلم املوقف اّلذي (5)دة للقتال, وقد تقّدمأن يكون املعقود عليه ع  
سابق بني اخليل املضّمرة من  ؛ ألّن النيب (6)ابجلري منه, والغاية اّليت جيراين إليها

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/438(, والروضة )12/190(, وفتح العزيز )8/89التهذيب )انظر  (1)
(9/589). 

 (.8/166(, وّناية احملتاج )9/400(, وحتفة احملتاج )9/590انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.10/362(, والروضة )12/192(, وفتح العزيز )8/89انظر التهذيب ) (3)
(, والروضة 12/192(, وفتح العزيز )7/183(, والوسيط )18/243انظر ّناية املطلب ) (4)

(10/362.) 
 ".أي عند قوله "كل انفع يف احلرب على املذهب (5)
والروضة (, 12/178(, وفتح العزيز )7/188(, والوسيط )18/246انظر ّناية املطلب ) (6)

(10/352.) 
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. فلو مل ي عّينا غاية, وشرطا املال ألسبقهما (3). متفق عليه(2)ثنية الوداعإيل  (1)احلفيا
؛ ألّن من اخليل ما يقوى سريه يف االبتداء, مث (4)حيث سبق مل جيز. وصرّح به احملرر

يقوى,  سريه يف االبتداء, مثيضعف, فصاحبه يبغى قصر املسافة. ومنها ما يضعف 
وإذا اختلف الغرض فل بّد من التنصيص على ما يقطع  وصاحبه يبغى طول املسافة.

الّنزاع كقدر الثمن واألجرة. ولو عّينا غاية, وشرطا االكتفاء ابلسبق يف وسط امليدان, مل 
غاية معينة. ولو  ألاّن لو اعتربان السبق يف خلل امليدان العتربانه بل (5)جيز على األصّح؛

                                                           

 احلفياء وبني. املدينة قرب موضع وهو علياء، مثال على ممدود، وابلياء أّوله، بفتح احلفياء (1)
 والصحيح. سبعة: وقيل. أميال مخسة الثنية إىل احلفيا بني: وقيل. أميال سّتة الوداع وثنتيه
/ 2) البلدان ومعجم(, 458/ 2) واملواضع البلد امساء من استعجم ما معجم انظر. األول
 .(61/ 4) املصطفى دار أبخبار الوفاء ووفاء(, 276

 املدينة على مشرفة ثنية وهي: الرحيل عند التوديع من اسم وهو الواو بفتح هوثنية الوداع:  (2)
 من املسافرين وداع موضع ألّنا فقيل بذلك، تسميتها يف واختلف مكة، يريد من يطؤها
 وقيل خرجاته. آخر يف ابملدينة خّلفه من بعض هبا ودّع ، النيب ألن وقيل مكة، إىل املدينة

 جاهلّي، قدمي اسم أنه والصحيح ابملدينة، واد اسم الوداع وقيل عنه، املبعوثة ثراايه بعض يف
 طلع: يقلن األنصار نساء لقيته اهلجرة يف املدينة  هللا رسول ورد وملا. املسافرين لتوديع مسي

 ما معجم انظر. داع هلل دعا ما...  علينا الشكر وجب,   الوداع ثنيات من...  علينا البدر
 الروضو  ,(86/ 2) البلدان ومعجم(, 1372/ 4) واملواضع البلد امساء من استعجم
 .(151: ص) األقطار خرب يف املعطار

(, ومسلم يف 420البخاري يف صحيحه, ابب هل يقال مسجد بين فلن, برقم ) أخرجه (3)
( كلمها من طرق عن مالك, 1870صحيحه, ابب املسابقة بني اخليل وتضمريها, برقم )

 عن انفع, عن ابن عمر رضي هللا عنهما.

 (.470انظر احملرر )ص (4)
(, والروضة 12/178انظر فتح العزيز )وهو األصح. وقيل: جيوز االعتبار يف أثناء امليدان.  (5)

 (.9/590(, والنجم الوهاج )10/352)
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إن مل يتفق السبق عندها, فإىل غاية أخرى عيناها, جاز يف األصّح؛ "عّينا غاية, وقاال: 
. وال يدخل يف كلم الكتاب إاّل أّن محل الغاية (1)"لكون كل واحدة من الغايتني معلومة

 يف كلمه على اجلنس. 
بقني يف املبدأ يشرتط تساوي املتساأي  وُيشََتط تساويهما فيهما" قوله: "

عل ألحدمها مبدأ ولآلخر غريه, وال ألحدمها غاية واآلخر غريها؛ ألّن (2)/والغاية . فل جي 
املقصود معرفة فروسية الفارسني, وجودة سري الفرس. وال يعرف ذلك مع تفاوت 

  .(3)املسافة
. هو الشرط الثالث؛ ألّن املقصود امتحان الفرس ليعلم "وتعيني الفرسني قوله: "

سريه. ويرد عليه أنّه يصّح العقد على الوصف على األصّح كما قام الوصف يف السلم 
أي إذا تعّلق العقد بعني فرس مل جيز إبدال ه.  ويتعينان" . قوله: "(4)والراب مقام اإلحضار
فينبغي أن ال ينفسخ قد. وإذا عقد على الوصف, مث أحضر فرس, وإن هلك انفسخ الع

 . (6)قاله الرافعي .(5)العقد هبلكه
                                                           

(, 10/352(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز )واألصح كما ذكر. وقيل: ال جيوز.  (1)
 (.9/590(, والنجم الوهاج )11/343وكفاية النبيه )

 /ب/أ(.464)( 2)

(, وحتفة 4/229, وأسىن املطالب )(9/590(, والنجم الوهاج )18/146انظر اجملموع ) (3)
 (.9/401احملتاج )

 فيه ؟وصف اكم  حيضر مثّ  ,ارإحض غري من موصوفني أي هل جيوز العقد على فرسني (4)
(, 9/591(, والنجم الوهاج )12/178ان. األصح أنّه ال جيوز. انظر فتح العزيز )وجه

 (.9/406وحتفة احملتاج )
(, وفتح العزيز 8/82(, والتهذيب )7/181(, والوسيط )18/270انظر ّناية املطلب ) (5)

(12/187.) 
 (.12/187انظر فتح العزيز ) (6)
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. الشرط الرابع أن يكون كل واحد من الفرسني "وإمكان سبق كل واحدقوله: "
اآلخر. فإن كان أحدمها ضعيفا ي قَطع بتخلفه أو فارًِها ي قَطع  (1)حبيث جيوز أن يسبق/

بتقّدمه, مل جيز؛ ألّن املال أدخل يف هذا العقد للحث على السبق اّلذي ميرن يف 
اخليل. وإذا علم سبق أحدمها زال املعىن, ويصري من أكل املال  (2)احلروب, ويهّذب

كنا على  ابلباطل. وفرس اْلم حلل ينبغي أن يكون كذلك. ولو كان سبق أحدمها مم 
 .(3)الندور فاألصّح أنّه ال يصح العقد؛ ألنّه ال اعتبار ابالحتمال النادر

س عريب وعجمي, فرع: ال يضر اختلف نوع الفرسني. فتجوز املسابقة بني فر 
إذا تباعد نوعان كالعتيق واهلجني من اخليل, ". وقال أبو إسحاق: (4)وعريب وتركي

وهذا ينبغي أن يرجح, وإن كان ". قال الرافعي: (5)"والنجيب والبخيت من اإلبل, مل جيز
قول األكثرين حممول على ما إذا مل يقطع بسبق العتيق ". وقال املصنف: (6)"األول أشهر

. (7)"والنجيب. فقول أيب إسحاق ضعيف, إن مل يرد به هذا. فإن أراده ارتفع اخللف
وأّما إذا اختلف اجلنس فاألصح أنّه تصّح املسابقة بني البغل واحلمار لتقارهبما. وال 

 . (8)تصّح بني الفرس واحلمار والبعري والفرس
                                                           

 /ج/أ(.232) (1)
 ويف )ج(: )يذهب( بدل )يهذب(. (2)
(, وحبر املذهب 15/196واألصح كما ذكر. وفيه زجه ضعيف ابجلواز. انظر احلاوي الكبري ) (3)

 (.11/342(, وكفاية النبيه )15/156(, واجملموع )12/185فتح العزيز )(, و 4/284)
 (.357/ 10(, والروضة )12/186(, وفتح العزيز )7/181انظر الوسيط ) (4)
 (.8/85انظر النقل عنه يف التهذيب ) (5)
 (.12/186انظر فتح العزيز ) (6)
 (.10/357انظر الروضة ) (7)
(, ومغين احملتاج 5/181(, والغرر البهية )9/951واألصح كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (8)

(6/170.) 
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ال املشروط معلوم أن يكون امل. الشرط اخلامس والعلم ابملال املشروط" قوله: "
كسائر األعواض. وجيوز أن يكون عينا ودينا, وبعضه عينا وبعضه دينا,   اجلنس والقدر

وحاال ومؤجل. فلو شرطا ماال جمهوال أبن قال: أعطيك ما شئَت أو ما شئت  أو شرط 
. ولو أخرج املال (1)دينارا أو ثواب, ومل يضف الثوب أو دينارا إاّل ثواب, فالعقد ابطل

از أن خيرج أحدمها من اآلخر. وإن أخرجاه جغري مها جاز أن يشرط ألحدمها أكثر 
 : أذا أخرجاه جيب التساوي جنسا ونوعا وقدرا.(3)واملاوردي (2)الصيمريأكثر. وقال 

مقتضى القواعد أّن خمرج املال ال بّد أن يكون مطلق "تنبيه: قال اإلمام البلقيين: 
إسلم املتعاقدين؛ ألّن  (4)التصرف. وجيوز كون من مل خيرج سفيها. قال: واألرجح اعتبار

 . (5)"هذا العقد ا بيح للمسلمني ليتقّووا على جهاد الكفار. ومل أر من تعّرض له
أبن يقول اإلمام أو أحد الرعية: من  وجيوز شرط املال من غريمها قوله: "

تعّلم الفروسية,  (6)احلّث على؛ ملا فيه من سبق منكما فله يف بيت املال أو علّي كذا"
. قال اإلمام (7)وإعداد أسباب اجلهاد. وألنّه بذل  ماٍل يف طاعة, ويثاب عليه إذا نوى

واألرجح اعتبار أن يقول اإلمام ذلك يف العقد. وال يكفي اإلطلق. وحمّله "البلقيين: 
 انتهى. وجيوز لإلمام إخراجه من نفسه.  (8)"مال املصاحل دون غريه

                                                           

 (.8/167(, وّناية احملتاج )6/170(, ومغين احملتاج )9/591انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.12/190انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (2)
 (.15/192انظر احلاوي الكبري ) (3)
 )اعتبار( ساقطة من )ب(.كلمة   (4)
 (.3/450انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)
 سقط من )ج( قوله )احلث على(. (6)
(, وحتفة 2/240(, وفتح الوهاب )9/592(, والنجم الوهاج )18/234انظر ّناية املطلب ) (7)

 (.9/401احملتاج )
 (.3/450انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
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سبقتك فال  (1)ومن أحدمها, فيقول: إن سبقتين فلك علّي كذا أو قوله: "
؛ حلصول مقصود العقد مع خلّوه من القمار إذ كّل منهما حيرص على شيء عليك"

 . (2)الظفر
؛ ألنّه على "فإن شرط أّن من سبق منهما فله على اآلخر كذا مل يصحّ قوله: "

 . (3)صورة القمار إذ كّل منهما يرجو الغ نم وخياف الغ رم
لِّل, وهو  إاّل مبحّلل  فرُسه كفٌء لفرَسيهما" قوله: " إاّل أن يدخل بينهما حم 

اثلث يشاركهما يف املسابقة على أنّه إن سبق أخذ ما شرطاه. وإن س ِبق فل شيء عليه, 
 . (4)/ب[ صورة القمار374فيجوز ألنّه خيرج عن ]

, يعين وهو ال ي ؤَمن من أدخل فرسا بني فرسنيقال:  روى أبوداود أّن النيّب 
 .(5)وهو آمن أن يسبق فهو قمار من أدخل فرسا بني فرسنيأن يسبق, فليس بقمار. و 

                                                           

 (. 541 ص:خ الثلث )أو(. ولكن يف منهاج الطالبني )وإن(. انظر )ويف النس (1)

(, والنجم الوهاج 10/355(, والروضة )12/182(, وفتح العزيز )8/79انظر التهذيب ) (2)
(9/592.) 

(, وّناية 6/170(, ومغين احملتاج )9/402(, وحتفة احملتاج )9/592انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.8/168احملتاج )

 . انظر املصادر السابقة (4)

(, واحلاكم يف املستدرك, كتاب 2579أبو داود يف سننه, ابب يف احمللل, برقم ) أخرجه (5)
(, وقال أبو داو عقب احلديث: هذا أصح عندان. وقال 2537و2536اجلهاد, برقم )

 حديث خيرجا مل وإن الشيخني فإن اإلسناد. صحيح حديث احلاكم عقب احلديث: هذا
 والذي حديثهم جيمع وممن والعراق ابلشام إمامان فهما حسني بن وسفيان بشري بن سعيد
الزهري. وضعفه األلباين يف  عن أرسله فإنه اإلرسال على معمر حديث اعتمدا أّنما عندي
 . (340 ص/5: ج1509الغليل, )رقم:  إرواء
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اعتبار ابحملّلل؛ ألّن كلا منهما قد يغنم وقد . وقيل: ال جيوز, وال (1)وصّححه ابن حبان
. وي شرَتط أن يكون فرسه مكافئا لفرسيهما. فلو (2)يغرم. وذلك قمار. واملذهب األول

. وال ي شرَتط أن يكون بني كل اثنني حمّلل  (3)كان ضعيفا عنهما أو أَفرََه منهما مل يصحّ 
وله "كفء لفرسيهما" يفهم اعتبار كما ت فِهمه عبارته, بل يكفي حملل واحد جلماعة. وق

 التكافؤ يف فرسيهما. 
أي بل خلف إن جاءا مًعا لسبقه هلما  فإن سبقهما َأَخَذ املالني" قوله: "

 . (4)مجيعا. وإن تله أحدمها فقط فللمحّلل ماله قطعا, ومال األخري على األصحّ 
أي مل أيخذ واحد منهم من  "وإن سبقاه, وجاءا معا, فال شيء ألحد قوله: "

شيئا؛ ألّن احملّلل مل يسبقهما, ومل يسبق أحدمها اآلخر. وكذا لو جاء الثلثة  (5)غريه
 . (6)معا

 

                                                           

(. ولكن مل أقف على 9/593أيضا تصحيح ابن حبان يف النجم الوهاج ) وذكر الدمريي (1)
تصحيح  أراد بيان أنّه تصحيح ابن حبان هلذا احلديث, وال روايته يف صحيحه. والظاهر

 يسهو. ال من وجل قلمه, فخالفه احلاكم
 (.10/355(, والروضة )12/183( وفتح العزيز )4/244واملذهب كما ذكر. انظر األم ) (2)
(, وحتفة 4/230(, وأسىن املطالب )9/593(, والنجم الوهاج )11/345انظر كفاية النبيه ) (3)

 (.9/402احملتاج )
(, والغرر 9/593واألصح كما ذكر. وقيل: هو للثاين. وقيل: هلما. انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.6/171(, ومغين احملتاج )9/402(, وحتفة احملتاج )5/181البهية )
 )ج(: )غري( بدل )غريه(.ويف  (5)
(, والنجم الوهاج 11/345(, وكفاية النبيه )7/426(, والبيان )127انظر التنبيه )ص (6)

(9/593.) 
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مع  (1)أي فمال اّلذي سبق "وإن جاء مع أحدمها فمال هذا لنفسه قوله: "
 . (2)احملّلل لنفسه؛ ألنّه مل يسبقه أحد/

؛ ألّّنما (3)أي على الصحيح املنصوص "ومال املتأخر للمحّلل ولّلذي معه "
 . (6)ابن خريان. قاله (5)""وقيل: للمحّلل فقط .(4)سبقاه/

"؛ ألّن مث اآلخر, فمال اآلخر لألول يف األصحوإن جاء أحدمها مث احمللل "
احملّلل مسبوق. وقيل: لألول وللمحّلل معا؛ ألّّنما سبقاه. وال خلف أّن األول حيوز ما 

ولو سبق "قاله البلقيين.  .(9)واملختصر (8)حه هو املنصوص يف األم. وما صحّ (7)أخرجه

                                                           

 كلمة )سبق( ساقطة من )ج(.  (1)
 /ب/ب(.465)( 2)

 (.4/244انظر األم ) (3)
 /ج/ب(.232) (4)
(, ومغين احملتاج 9/402(, وحتفة احملتاج )5/181واألصح كما ذكر. انظر الغرر البهية ) (5)

(6/171.) 
بو احلسني علي بن أمحد بن خريان البغدادي. وهو ابن خريان الصغري. من مصنفاته هو أ (6)

 بباله، خيطر ما بكل حيدث وال: الشاهد أخلق يف قوله كتابه  أحاسن "اللطيف". ومن
 يتعلق ال وما حسن، ما إال لفظه من يطلق وال ذلك، وحنو ويشبه حيتمل: بقوله كلمه  ويعلق

 الفقهاء (, وطبقات1/117ومل يؤرخ وفاته. انظر طبقات الفقهاء للشريازي ) .عيب عليه به
يف حبر املذهب  انظر كلمه (.1/201, وطبقات الشافعيني )(599/ 2) الشافعية

(4/284). 
احملتاج (, وحتفة 5/181(, والغرر البهية )9/594واألصح كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (7)

 (.6/171(, ومغين احملتاج )9/402)
 (.4/244انظر األم ) (8)
 (.8/395انظر خمتصر املزين ) (9)
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احملّلل, أحرز السابق ما أخرجه. وله ء الثاين مث , مث جاء الثاين مع احملّلل أو جاأحدمها
ء ال أيخذه, وال شي (3)ابن خريان. وعند (2) "(1)الثاين على املنصوص أيضا ما أخرجه

 للمحّلل على املذهبني. 
ودونه جيوز , فسد. وإن تسابق ثالثة فصاعدا وُشر ط للثاين مثل األولقوله: "

كل املال أو أكثره. فإذا   اعلم أّن من شروط املسابقة أن ي شرَتط للسابق يف األصّح".
ثنان, وبذل املال غريمها, فإن شرطه للسابق, صّح. وإن شرطه للثاين أو شرط تسابق ا

مثل األول, مل جيز؛ ألّن كل واحد منهما ال جيهد يف السبق لوثوقه به َسَبَق أو  (4)له
س ِبق. وإن شرط للثاين أقّل من األول جاز على األصّح؛ ألنّه يسعى وجيتهد ليفوز 

. وإن تسابق ثلثة, فإن شرط املال لألول جاز. وإن شرط للثاين أو شرط له (5)ابألكثر
. وإن شرط له مثل األول جاز على األصّح أو (6)األصح أكثر من األول, مل جيز على

. وهااتن الصوراتن مسألتا (8). كذا عرّب يف أصل الروضة(7)دونه جاز على الصحيح
واملصّحح يف  .(9)فيه احملررالكتاب. وجْزمه ابلفساد فيما إذا شرط للثاين مثل األول. تبع 

                                                           

 (.4/244انظر األم ) (1)
 (.3/450) يف حترير الفتاوى انظر النقل عن البلقيين (2)
 (.4/284انظر النقل عنه يف حبر املذهب ) (3)
 كلمة )له( ساقطة من )ب(.  (4)

(, والروضة 12/180(, وفتح العزيز )7/179وقيل: مل جيز. انظر الوسيط )وهو األصح.  (5)
 (.9/402(, وحتفة احملتاج )9/594(, والنجم الوهاج )10/352)

 ويف )ب(: )األول( بدل )األصح(. (6)

(, 12/180(, وفتح العزيز )7/179والصحيح كما قال. وقيل: جيوز. انظر الوسيط ) (7)
 (.9/402(, وحتفة احملتاج )9/594الوهاج )(, والنجم 10/352والروضة )

 (.10/352(, والروضة )12/180انظر فتح العزيز ) (8)
 (.471انظر احملرر )ص (9)
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وغريمها اجلواز؛ ألّن كل واحد منهما جيتهد ويسعى أن يكون  (2)والشرحني (1)الروضة
. ولو تسابق أكثر من ثلثة, وشرط لكل واحد سوى األخري مثل (3) مصلياسابقا أو 

 . (4)املشروط ملن قبله, جاز على األصحّ 
واألحّب أن يكون املشروط لكل واحد دون املشروط ملن قبله. وأّما األخري وهو 

, فل جيوز أن يساوي مبن قبله. وجيوز أن ي شرَتط له (5)الِفسِكل بكسر الفاء والكاف
 . (6)دون من قبله على األصحّ 

أّن اعتبار  (7). اّلذي يف الروضة وأصلها"وسبُق إبل  بكت ف  وخيل  بعنق   قوله: "
 (8)بفتح التاء فوق على األشهر. وهي عبارة األمالسبق يف اإلبل ابلَكَتد, وهو 

 . (9)واملختصر
 

                                                           

 (.10/352انظر الروضة ) (1)
 /ب(.54/ل8(, والشرح الصغري )12/180انظر فتح العزيز ) (2)
 الصَّلَ  يتلو رأَسه ألنَّ  ؛ياً م َصلِّ  وجاء ,َصّلى قد: قيلَ  السابق الَفَرسِ  أَثَر على الَفَرس   أتى اذا (3)

(, ومعجم ديوان األدب 2/1077, ومجهرة اللغة )(153/ 7) العنيانظر  .يديه بني الذي
(4/116). 

(, أسىن 10/353(, والروضة )12/180وهو األصح. وقيل: ال جيوز. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6/171)(, ومغين احملتاج 4/230املطالب )

(, واملنتخب من كلم العرب 2/650(, والدالئل يف غرب احلديث )3/138انظر اجلراثيم ) (5)
(1/603.) 

 (.6/171(, ومغين احملتاج )9/403(, وحتفة احملتاج )10/352وهو األصح. انظر الروضة ) (6)
 (.10/359(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز ) (7)
 (.4/244انظر األم ) (8)
 (.8/395انظر خمتصر املزين ) (9)
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. وقال الرافعي: (3)إنّه الكاهل. فعرّب به التنبيه (2)وغريه (1)حامد وقال الشيخ أبو
 . (4)"هو جمتمع الكتفني بني أصل العنق والظهر"

أنّه الكتف, وهو حمكي عن الربيع. فعرّب به املنهاج, لكن قال  (5)وذكر البغوي
. فعلى هذا ال يصح التعبري عنه (6)"إّن الَكَتد ما بني الكاهل إىل الظهر"اجلوهري: 

بواحد من العبارتني. وأّما اخليل فيعترب السبق فيها ابلعنق. فإذا استوى الفرسان يف طول 
إن اختلفا, فإن سبق األقصر عنقا أو األطول العنق, فمن سبق ببعضه فهو السابق. و 

أي يف  وقيل: ابلقوائم فيهما" أبكثر من قدر الزايدة فهو السابق, وإاّل فل. قوله: "
. وقال الشيخ أبو حممد: اخللف خمصوص آبخر (7)اإلبل واخليل؛ ألّن الَعْدَو هبما

 .(8)امليدان. فأّما يف أولّه فيعترب التساوي يف األقدام قطعا
فروع: ي شرَتط أن تكون املسافة حبيث ميكن الفرسني قطعها بدون انقطاع 

. وإن تسابقا على الدابتني, فلو شرطا إرساهلما لِيْجراي (9)وتعب, وإاّل فالعقد ابطل

                                                           

 (.7/182انظر الوسيط ) (1)
 (.8/81انظر التهذيب ) (2)
 (.127انظر التنبيه )ص (3)
 (.12/187انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/81انظر التهذيب ) (5)
 (.5/156(, ومقاييس اللغة )1/777(, وجممل اللغة البن فارس )2/530انظر الصحاح ) (6)
(, وأسىن 10/359(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز )واألصح هو القول األول.  (7)

 (.3/362(, والغرر البهية )4/231املطالب )
 (.18/250انظر ّناية املطلب ) (8)
 (.18/258(, وّناية املطلب )127(, والتنبيه )ص15/199انظر احلاوي الكبري ) (9)
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. ولو سبق أحدمها يف وسط امليدان, (1)أبنفسهما, مل يصّح؛ ألّّنا تنفر وال تقصد الغاية
 . (2)ينواآلخر يف آخره, فالسابق الثا

قوائمه يف األرض, فتقّدم اآلخر, مل يكن  (3) ساختولو عثر أحد الفرسني أو 
سابقا. وكذا لو وقف بعد ما جرى ملرض وحنوه. فإن وقف بل عّلة فهو مسبوق. ولو 

 . (4)وقف قبل أن جيري فليس مبسبوق, سواء وقف ملرض أو لغريه
, وهي أن يَبُدَر أحدمها أّن الرمي مبادرةوُيشََتط للمناضلة بياُن  قوله: "

أي كما إذا شرط االستحقاق ملن بدر إىل إصابة مخسة من  إبصابة العدد املشروط"
عشرين مثل مع استوائهما يف العدد املرمى به. فإذا رميا عشرين, وأصاب أحدمها 

. وقولنا مع استوائهما يف العدد املرمى به احرتاز (5)مخسة, واآلخر أربعة, فاألول انضل
أربعة,  , وأصاب(6)تسعة عشرمما لو رمى أحدمها عشرين, وأصاب مخسة, ورمى اآلخر 

 (8)فريمي اآلخر سهمه, فإن أصاب فقد استواي, وإاّل  .(7)فاألول ليس بناضل اآلن
 انضل.  (9)فاألول/

                                                           

 (.4/231(, وأسىن املطالب )9/592نجم الوهاج )(, وال12/10/358انظر فتح العزيز ) (1)
 (.4/232(, وأسىن املطالب )10/360(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز ) (2)
/ 1) اللغة مجهرة انظر .واخنسف ِفيَها َغابَ  ِإذا ,اأَلْرض يف  وسوخاان سؤوخا يسوخ ساخ (3)

 (.5/283)(, واحملكم واحمليط األعظم 7/204, وهتذيب اللغة )(600
 انظر املصادر السابقة. (4)
 (.5/596(, والنجم الوهاج )15/175(, واجملموع )2/286انظر املهذب ) (5)
 كلمة )عشر( ساقطة من )ب(.  (6)
 ويف )ج(: )واآلن( بزايدة الواو. (7)

 كلمة )وإاّل( ساقطة من )ب(.  (8)

 /ج/أ(.233) (9)
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أو حماطّة وهي أن تُقاَبل إصاابُُتما, ويُطَرح اْلُمشََتك, فمن زاد ب عدد   قوله: "
يشرتكان فيه من اإلصاابت. . احملاطّة بتشديد الطاء, أن ي شرَتط طرح ما كذا فناضل"

ويفضل ألحدمها إصاابت معلومة. فإذا شرطا عشرين رشقا, وفضل مخس إصاابت, 
فرميا عشرين, وأصاب أحدمها عشرة, واآلخر مخسة, فاألول انضل. وإن أصاب كل  

 .(2) (1)واحد مخسة أو غريها, ومل يفضل ألحدمها مخسة, فل انضل
ذكر املصنف بعضها. وبدأ ابشرتاط التعرض  تنبيه: ي شرَتط يف املناضلة شروطٌ 

أنّه ال  (4)والشرح الصغري (3)للمحاطّة واملبادرة وهو وجه. واألصّح يف أصل الروضة
ل (6)التعرض هلما يف العقد. ونسبه يف الشرح الكبري للبغوي (5)ي شرَتط/ . فإن أطلقا محِ 

ي مبا إذا كان هلم عرف يف على املبادرة؛ ألّّنا الغالب يف املناضلة. وخّصهما املاورد
. واملذهب أنّه ي شرَتط ذكر عدد الرمي يف العقد يف (7)ذلك. فإن مل يكن اشرتط قطعا

لكن  .(8) املناضلة كامليدان يف املسابقةرشاق يفواملبادرة ليكون للعمل ضبط. واال احملاطّة

                                                           

 ويف )ب(: )نضل( بدل )انضل(. (1)

(, والتنبيه 15/205(, واحلاوي الكبري )8/395(, وخمتصر املزين )4/244) انظر األم (2)
 (.128)ص

 (.10/369(, والروضة )12/201انظر فتح العزيز )( 3)

 /ب(.54/ل/8انظر الشرح الصغري )( 4)

 /ب/أ(.465)( 5)

 (.8/86(, والتهذيب )12/201انظر فتح العزيز )( 6)

أبحدمها".  معهود عرف للرماة يكن مل إن العقد فسد يشرتطاه وما ذلك أغفل فإن ونصه: "( 7)
 .(204/ 15) الكبري انظر احلاوي

 (.6/173(, ومغين احملتاج )10/369(, والروضة )12/201انظر فتح العزيز )( 8)
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أّن الواحد لو تناضل على رمية واحدة, وشرطا املال ملصيبها, صّح على األصّح مع 
 . (1)ليس بعدد

ي شرَتط أن يتفقا على عدد أي  وبيان عدد نوب الرمي واإلصابة" قوله: "
/أ[ الشامل أن يكون الّرِشق 375. وعبارة ](2)؛ ليتبني أحذقهما بكثرة اإلصابة فيهمعلوم

يقولون: هو عبارة عما بني العشرين إىل وأهل اللغة "معلوما, وهو بكسر الراء. قال: 
. وي شرَتط أيضا أن يكون (3)"الثلثني. وأّما الرَّشق بفتح الراء, فعبارة عن الرمي نفسه

عدد اإلصابة معلوما. فيقال: الرشق عشرة, واإلصابة مخسة أو ما يتفقان عليه ليعلم 
 . (4)تفاضلهما

 (6)جزم يف الروضة وأصلها. و (5)"ف أصحابنا فيهاال خيتل"قال يف الشامل: 
واإلطلق حممول على سهم " :ابشرتاطهما, لكنهما قاال يف آخر الكلم يف عدد الرمي

ل على "سهم . وهو يقتضي أنّه ال ي شرَتط بيان عدد الرمي, بل إن شرط اتبع, وإاّل محِ 
. وعبارة الكتاب ال تتناوله؛ (7)سهم سهم. وصّرحا أبنّه يصّح االتفاق على سهم سهم

                                                           

(, 10/369(, والروضة )12/202واألصح كما ذكر. وقيل: ال يصح. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.5/183ر البهية )(, والغر 11/357وكفاية النبيه )

 (.5/183(, والغرر البهية )4/234(, وأسىن املطالب )9/597انظر النجم الوهاج )( 2)

 (.493انظر الشامل البن الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص( 3)

 (.11/357(, وكفاية النبيه )8/83(, والتهذيب )128انظر التنبيه )ص( 4)

 (.493والرمي )صانظر الشامل البن الصباغ, كتاب السبق ( 5)

 (.10/368(, والروضة )12/201انظر فتح العزيز )( 6)

 انظر املصادر السابقة.( 7)
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ألّن الواحد ليس بعدد. وي شرَتط أن تكون اإلصابة املشروطة ممكنة. فلو شرط ما ميكن 
 . (1)حصوله اندرا مل يصّح على األصحّ 

إن مل تكن  ,ي شرَتط بيان املسافة اّليت يرميان فيهاأي  ومسافة الرمي" قوله: "
هناك عادة قطعا. فإن كانت واألرجح أنّه ال جيب. ويَنزل على العادة الغالبة للرماة 

وي شرَتط أن ال تكون اإلصابة يف تلك  .(2)هناك. ويف قول: جيب الختلف الغرض هبا
. واملسافة اّليت يقرب توقع اإلصابة فيها مائتان ومخسون (3)املسافة اندرة يف األصحّ 

الزايدة  (6)والنادر ما بينهما. وقيل: ال جتوز (5)يتعذَّر فيها ثلمثائة ومخسون (4)يتذراعا, والّ 
. ولو شرطا الرمي إىل غري غرض, وأن يكون السبق ألبعدمها (7)على مائتني وهو شاذ

حصول رميا, صّح يف األصّح؛ ألّن اإلبعاد مقصود أيضا يف مقابلة القلع وحنوها. و 

                                                           

(, وفتح العزيز 7/187وهو األصح. وهناك وجه ضعيف ابجلواز. انظر الوسيط )( 1)
 (.11/358(, وكفاية النبيه )10/365(, والروضة )12/197)

(, ومغين 9/405(, وحتفة احملتاج )5/184البهية )(, والغرر 9/598انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.6/173احملتاج )

(, وفتح العزيز 8/83واألصح كما ذكر. وقيل: تصح؛ ألنّه قد تقع فيه. انظر التهذيب )( 3)
(, والنجم 11/359(, وكفاية النبيه )366-10/365(, والروضة )12/199/200)

 (.9/598الوهاج )

 .ّلذي(ويف )ب(: )واّليت( بدل )وا (4)

 ويف )ج(: )مخسون ذراعا(. (5)

 ويف )ج(: )جيوز( بدل )ال جيوز(. (6)

 (.10/367انظر الروضة )( 7)
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أراه على هذا أنّه ي شرَتط  (2)واّلذي"قال اإلمام:  .(1)الساعداإلرعاب وامتحان شدة 
 . (4)"خفة السهم ورزانته (3)استواء القوسني يف الشدة, وتراعى

, وقدر الَغَرض طوال وعرضا إاّل أن تُعَقد مبوضع  فيه َغَرض معلوم قوله: "
. اعلم أّن الَغَرض بغني معجمة وراء مهملة مفتوحتني, هو ما يقع فُيحَمل املطلق عليه"

فيه السهام. وقد يكون من خشب أو قرطاس أو جلد أو َشنٍّ, وهو اجللد البايل. 
واألشهر أّن اهلدف هو الرتاب اّلذي جيمع أو احلائط اّلذي يبىن لينصب فيه الَغَرض. 

ل العقد عليه. وإن مل يكن وجب تقديره طوال وعرضا؛  فإن كان هناك َغَرض معلوم محِ 
ألّن اإلصابة ختتلف ابختلف سعته وضيقه. وال بّد أيضا من بيان ارتفاعه عن األرض 

. وقوله: "ااّل أن تعقد مبوضع" إىل آخره ميكن عوده إىل املسألة قبله (5)واخنفاضه ومسكه
 خ يعقدا ابلثنية. يف بيان املسافة. وقد يوجد يف بعض النس

أو َخْزق   (6)وْليُبيّ نا صفة الرمي من قَ ْرع, وهو إصابة الشَّنّ  بال خْدش  قوله: "
أو مْرق وهو أن  (9)/(8)أو َخْسق وهو أن يثبت (7) وهو أن يثُقَبه وال يثبت فيه

                                                           

واألصح كما ذكر. وقيل: ال يصح؛ ألنّه املقصود اإلصابة؛ ال اإلبعاد. انظر فتح العزيز ( 1)
 (.9/589(, والنجم الوهاج )11/359(, وكفاية النبيه )10/367(, والروضة )12/200)

 كلمة )واّلذي( ساقطة من )ب(.  (2)

 ويف )ج(: )ترعي( بدل )تراعي(. (3)

 (.18/282انظر ّناية املطلب )( 4)

(, وفتح 8/83(, والتهذيب )4/291(, وحبر املذهب )15/203انظر احلاوي الكبري )( 5)
 (.12/200العزيز )

 (.7/444(, والبيان )8/83(, والتهذيب )129انظر التنبيه )ص( 6)

 (.12/210(, وفتح العزيز )7/444(, والبيان )8/83انظر التهذيب )( 7)

 انظر املصادر السابقة.( 8)

 /ج/ب(.233) (9)
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". اعلم أّن قوله "وليبينا" يقتضي االشرتاط. وقوله . فإن أطلقا اقتضى القرع(1)ينُفذ
بنّي به أّن ما ذكره أواًل حممول على الندب. وقوله "صفة  (2)"فإن أطلقا اقتضى القرع"

الرمي" صوابه اإلصابة. فإّن املذكورات صفة هلا ال للرمي, لكّنها من توابع الرمي 
 علقاته. فأطلق عليها امسه جمازا.ومت

 (3)كإصابةإذا عرف هذا فمراده أّن صفة اإلصابة ال ي شرَتط تعينها, بل يندب.  
. وصّححه يف الروضة (4)أعلى الشَّّن وأسلفه. وأشار إىل ذلك بلم األمر احملتملة للندب

ل على القرع؛ ألنّه املتعارف. ونقل عن  (6)تبعا للبغوي (5)وأصلها . فإذا أطلقا العقد محِ 
كثري من األصحاب منهم العراقيون أنّه ال بّد من ذكر ما يريد أّن من هذه الصفات 

: (8). انتهى. وقال الشيخ أبو حامد(7)سوى املرق واخلرم. فلم يشرتطوا التعرض هلما

                                                           

 (.12/210(, وفتح العزيز )7/444(, والبيان )8/83انظر التهذيب )( 1)

اعلم أّن قوله "وليبينا" يقتضي االشرتاط. وقوله "فإن أطلقا اقتضى سقط من )ب( قوله ) (2)
 .(القرع"

 ويف )ب(: )فإصابة( بدل )كإصابة(. (3)

(, والبيان 8/83(, والتهذيب )2/285(, واملهذب )15/204انظر احلاوي الكبري )( 4)
(7/443.) 

 (.10/364(, والروضة )12/199انظر فتح العزيز )( 5)

 (.8/83انظر التهذيب )( 6)

 (.10/366(, والروضة )12/199انظر فتح العزيز )( 7)

 هـــــ،344 سنة ولد الشافعية. اإلسفرائيىن, شيخ حامد أبو حممد بن طاهر أىب بن هو أمحد (8)
 والسنجى. وسليم واحملاملى واملاوردى الطربى الطيب أبو وعنه وغريه، املرزابن ابن على وتفقه
وأربعمائة. انظر املعني يف طبقات احملدثني  ست سنة فقيه. مات سبعمائة جملسه حيضر وكان
 .(65 ص) املذهب والعقد(, 120)ص
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. وخواصر, ما أصاب (1)ض وحولهللقرع صفات: حوايب, وهو ما وقع بقرب الَغرَ "
. (3)". وخواسق, وهو أن يثبت(2)الغرض ومل خيدشه ووقع. وخوازق, ما خدش ومل يثبت

 املصنف كّله صفات للقرع كما صرّح به الشيخ أبو حامد.  (4)فما ذكره
فل بّد من ذكر ما يتمّيز به املقصود من القرع كما هو "قال اإلمام البلقيين: 

وال تتعني ". قال: (5)"مقتضى نص الشافعي. وقال به الشيخ أبو حامد وأبو الفرج الزاز
هذه الصفات ابلشرط. فالقرع يغين عنه اخلزق وما بعده, واخلزق يغين عنه اخلسق وما 

. (6)"عده وهو املرق على املذهببعده, واخلسق ال يغين عنه ما قبله, ويغين عنه ما ب
ما فّسر به املصنف املرق ليس مبعتمد. واّلذي عليه كلم أهل اللغة أّن املرق ": (7)وقال/

 .(9)" (8)أن خيرج من اجلانب اآلخر, ويقع منه. وبه فّسره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ
فائدة: الَقرْع ابلقاف املفتوحة وإسكان الراء. واخْلَْزق بفتح اخلاء املعجمة 
وسكون الزاي. واخلَْْسق بفتح اخلاء املعجمة وسكون السني املهملة. واْلَمْرق بفتح امليم 
وسكون الراء, وأن ينفذ ابلذال املعجمة أي من اجلانب اآلخر. وأمهل اخلرم ابلراء 

رف الَغَرض, فيخدشه. واحلوايب ابحلاء املهملة, ما وقع بني املهملة, وهو أن يصيب ط

                                                           

 (.12/210(, وفتح العزيز )7/444(, والبيان )8/87انظر التهذيب )( 1)

 (.11/365(, وكفاية النبيه )15/199(, واجملموع )7/444انظر البيان )( 2)

 (.15/214انظر النقل عن اإلسفرائيين يف احلاوي الكبري )( 3)

 ويف )ج(: )كره( بدل )ذكره(. (4)

 (.3/459عنه يف حترير الفتاوى ) انظر النقل( 5)

 (.3/460انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 /ب/ب(.465)( 7)

 (.482انظر الشامل البن الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص( 8)

 (.3/459انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 9)
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َوِهم أبو حامد, فجعله من صفات ". قال املاوردي: (1)يدي الَغَرض, مث وثب إليه
. واخلاصر ابخلاء املعجمة (2)"السهم. واّلذي قاله سائر األصحاب أنّه نوع من الرمي

 ومل خيدش منه شيئا. والصاد والراء املهملتني, إصابة أحد جانيب الغرض, 
يعين " وجيوز عوض املناضلة من حيث جيوز عوض املسابقة وبشرطه قوله: "

أّن املال يف املناضلة على حنو ما ذكر يف املسابقة. جيوز أن خيرجه غري املناضلني أبن 
عشرة. فمن أصاب منها كذا فله كذا, وأن خيرجه أحدمها, يقول اإلمام أو أجنيب أرميا 

فيقول: نرمي كذا, فإن أصبت أنت منها كذا فلك علّي كذا. وإن أصبت ها أان فل شيء 
. فإن شرط كل واحد املال على صاحبه, إن أصاب, مل جيز إاّل مبحّلل كما (3)يل عليك

يل: "معناه من جهة كذا؛ . وإليه أشار بقوله "وبشرطه". وقوله "من حيث" ق(4)سبق
 . (5)حيث ظرف مكان. واملكان جماور للجهة يف احلقيقة ال ينفك عنه" قاله الزركشي

فإن ُعنيّ  أي قوس بعينه وسهم بعينه. " وال ُيشََتط تعيني قوس وسهم"قوله: "
أي من ذلك النوع, سواء حدث فيه خلٌل مينع من استعماله  لغى, وجاز إبداله مبثله"

. وال جيوز إبدال القوس أبجود قطعا وال (6)أو مل حيدث خبلف الفرس, ال يبدل بغريه
 . (7)قاله الرافعي ّنا يف األصّح إاّل برضا الشريك.مبا دو 

                                                           

 .(2/284(, واملهذب )129(, والتنبيه )ص15/220انظر احلاوي الكبري )( 1)

 (.15/214انظر احلاوي الكبري )( 2)

 (.6/175(, ومغين احملتاج )9/406(, وحتفة احملتاج )9/600انظر النجم الوهاج )( 3)

 انظر عند قوله يف كتاب املسابقة واملناضلة: من سبق منهما فله على اآلخر كذا".( 4)

 (.501انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب املسابقة واملناضلة, حتقيق: هاين بن الربك )ص  (5)
 (.6/175(, ومغين احملتاج )9/406(, وحتفة احملتاج )9/601انظر النجم الوهاج ) (6)

(, 10/364(, والروضة )12/196وهو األصح. وهناك وجه ابلصحة. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.5/185(, والغرر البهية )11/373وكفاية النبيه )
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أّن العدول إىل األعلى وعكسه ابلرتاضي جائز" قاله  (1)"لكن جزم املاوردي
. أّما تعيني نوع القوس أو السهم فالصحيح أنّه ال ي شرَتط؛ ألّن االعتماد (2)الزركشي

ل املطلق عليه, وإاّل فباطل . ومال إليه (3)على الرامي. وقيل: إن غلب نوع يف الناحية محِ 
 . (4)اإلمام البلقيين
" أي على األصّح كغريه من الشروط َمنُع إبداله فسد العقدفإن ُشرط "قوله: 

هذا الشرط؛ ألّن الرامي  (5)الفاسدة. وقيل: ال. واخللف مفرّع على األصّح وهو فساد
حتوجه إىل اإلبدال. ويف منعه من اإلبدال  (6)/ب[ أحوال خفية/375قد تعّرض له ]

تضييق, ال فائدة فيه. وقيل: يصح الشرط, وجيري الوجهان األّوالن يف كل ما لو طرح 
. فأّما ما ال يستقّل العقد إبطلقه, لو طرح كإمهال (7)من أصله الستقّل العقد إبطلقه

ا فسد فسد العقد بل ذكر الغاية يف املسابقة وصفة اإلصابة يف املناضلة, فإنّه إذ

                                                           

 (.15/240انظر احلاوي الكبري )( 1)

انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب املسابقة واملناضلة, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص  (2)
502.) 

(, وفتح 4/233(, وأسىن املطالب )9/601والصحيح كما ذكر. انظر النجم الوهاج )( 3)
 (.2/239الوهاب )

 (.3/460النقل عنه يف حترير الفتاوى ) انظر( 4)

 ويف )ج(: )فاسد( بدل )فساد(. (5)

 /ج/أ(.234) (6)
(, وحتفة احملتاج 9/601(, والنجم الوهاج )18/270واألصح كما ذكر. انظر ّناية املطلب )( 7)

 (.8/171(, وّناية احملتاج )6/175(, ومغين احملتاج )9/406)
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. وما ذكراه يف صفة اإلصابة خيالف ما صّححاه تبعا (1)خلف. كذا يف الروضة وأصلها
  صفة الرمي ال ي شرَتط تعيينها. (3)أنّ  (2)للبغوي

" أي فإن أطلق مل يصّح؛ ألّن  اشَتاط بيان البادي ابلرميواألظهر قوله: " 
األغراض ختتلف ابلبداية. والثاين: يصّح. وعلى هذا وجهان. ويقال: قوالن. أحدمها 
يَنزل على عادة الرماة, وهي تفويض األمر إىل املسبِّق بكسر الباء املشددة, وهو خمرج 

رجاه السبق. فإن أخرجه أحدمها فهو أوىل. وإن أخرجه غريمها قّدم من شاء. وإن أخ
. وظاهر عبارة (4)أ قرِع. والثاين: ي قرَع بكل حال. وقيل: يفسد قطعا. وقيل: يقرع قطعا

الكتاب أّن املقدم ابلشرط يقدم يف كّل رشق. وكذا ابلقرعة, وهو الظاهر يف الشرح 
ال ابلرشق األول, وال  (6). وقال اإلمام البلقيين: األصّح أّن التقّدمي بسهم سهم(5)الصغري

 .(10)" (9). وجرى عليه ش رّاحه(8)واملختصر (7)يف كل رشق كما هو منصوص األم

                                                           

 (.10/364والروضة )(, 12/196انظر فتح العزيز )( 1)

 (.8/82انظر التهذيب )( 2)

 ويف )ج(: )يف( بدل )أّن(. (3)

(, وكفاية النبيه 10/370(, والروضة )12/203واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.5/182(, والغرر البهية )11/370)

 (.3/461انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 )ب(.كلمة )سهم( ساقطة من   (6)

 (.4/247انظر األم )( 7)

 (.8/396انظر خمتصر املزين )( 8)

 ويف )ب(: )شرحه( بدل )شراحه(. (9)

 (.3/461انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 10)
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فرع: ي شرَتط احتاد اجلنس. فإن اختلف كالسهام مع املزاريق, مل يصّح على 
. ولو اختلف أنواع القسي والسهام جاز قطعا كقسي عربية مع فارسية, وكنبٍل (1)األصحّ 

عن العربية, ون ّشاب, وهو ما يرمى به عن الفارسية. فإن عيّنا يف العقد وهو ما يرمى به 
. وال جيوز العدول عن املعني إىل األجود كما (2)نوعا من الطرفني أو أحدمها وفيا به

 . (3)تقّدم
. جاز" ولو حضر مجع للمناضلة, فانتصب زعيمان خيتاران أصحاابقوله: "

معينني أو رماة  رامينياعلم أنّه ي شرَتط تعيني الرماة. فل يصح عقد املناضلة إاّل مع 
معينني. وجتوز املناضلة بني حزبني فصاعدا على الصحيح. ويكون كّل حزب يف اخلطأ 

. ويكون لكل حزب زعيم أي رئيس يعني أصحابه. فإذا (4)واإلصابة كالشخص الواحد
تراضيا توّكل عنهم يف العقد. وال جيوز أن يكون زعيم احلزبني واحدا كما ال جيوز أن 

قبل تعيني األعوان. فيختاران واحدا  (5)يتوكل واحد يف طريف البيع. وجيوز أن يعقدا
 بواحد حىت يتم العدد. 

 
 

                                                           

(, 10/364(, والروضة )12/195وهو األصح. وهناك وجه ابجلواز. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.11/334وكفاية النبيه )

 (.8/85(, والتهذيب )4/311(, وحبر املذهب )18/267املطلب )انظر ّناية ( 2)

 أي عند قوله "جاز إبداله مبثله".( 3)

(, 10/371(, والروضة )12/205والصحيح كما ذكر. وقيل: ال جيوز بينهما. انظر )( 4)
 (.9/602والنجم الوهاج )

 ويف )ب(: )يعقد( بدل )يعقدا(. (5)
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أقرعا لتساوي  (2)فإن تنازعا يف املبتدئ ابالختيار": (1)ورأيت يف الشامل/
. وال جيوز أن خيتار واحد (5)عن املاوردي (4). انتهى. ونقله البلقيين(3)"حقهما يف ذلك

وي شرَتط استواء احلزبني يف عدد األرشاق مجيع حزبه أوال لئل أيخذ احلذاق. 
: (7)والغزايل (6)احلزبني وجهان. أحدمها وبه قطع اإلمام. ويف اشرتاط تساوي واإلصاابت

ال ي شرَتط, بل جيوز أن يكون أحد احلزبني ثلثة والثاين أربعة؛ ألّن رمي اجلميع كواحد. 
إىل األكثرين؛ ألّن القصد معرفة احلذق.  (9). وعزاه يف الشرح الصغري(8)والثاين ي شرَتط

نضل األكثر جاز أن يكون من الكثرة, ال من احلذق. قال املاوردي: وي شرَتط  (10)وإذا
أن يكون عدد األرشاق حبيث ينقسم صحيحا على كل. فإن كان رماة كل حزب ثلثة 

 . (11)فليكن لألرشاق ثلث صحيح. وإن كانوا أربعة فليكن هلا ربع صحيح

                                                           

 /ب/أ(.466)( 1)

 ار( بدل )االختيار(.)ج(: )اخلي ويف (2)

 مل أقف عليه.( 3)

 (.3/462انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 (.15/244انظر احلاوي الكبري )( 5)

 (.18/284انظر ّناية املطلب ) (6)

 (.7/188انظر الوسيط ) (7)

(, وأسىن املطالب 12/207والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز )( 8)
 (.8/172(, وحتفة احملتاج )5/184(, والغرر البهية )9/603(, والنجم الوهاج )4/235)

 /أ(.56/ل8انظر الشرح الصغري )( 9)

 ويف )ب(: )وإن( بدل )وإذا(. (10)

 (.15/245انظر احلاوي الكبري )( 11)
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. أي ال جيوز أن يعني الزعيمان "وال جيوز شرط بعينهما بقرعةقوله: "
, فيفوت (1)األصحاب ابلقرعة, وقطع به األكثرون؛ ألّّنا قد جيمع احلّذاق يف جانب

الوجه أن يقسموا على اعتدال, فيضّم حاذق إىل ". وقال اإلمام: (2)مقصود املناضلة
القرعة, فل أبس. فإّّنا أحذق. وكذا من اجلانب الثاين حىت إذا أرادوا بعد ذلك 

تستعمل يف القسم بعد تعديل احلصص واألقساط. وابتداء أحد احلزبني ابلرمي كابتداء 
 . (3)"أحد الشخصني
, بطل العقد فيه, وسقط من فإن اختار غريبا ظّنه راميا فبان خالفهقوله: "

أي كما أنّه إذا بطل البيع يف بعض املبيع يسقط قسطه من  احلزب اآلخر واحد"
الثمن. وإّّنا يبطل العقد إذا ابن ال حيسن الرمي أصل. وقول املصنف "فبان خلفه" ال 
يدّل على ذلك؛ ألنّه قد يقال: فلن ليس برام أي ليس معدودا من الرماة, ولكنه 

 (4)قليل اإلصابة, فل فسخ/حيسن شيئا من الرمي. فإن ابن أنّه ضعيف الرمي أو 
هكذا ". ولو ابن فوق ما ظّنوه فل فسح للحزب اآلخر. قال الرافعي: (5)ألصحابه

أطلقوه. وينبغي أن يكون فيه اخللف يف أنّه هل ي شرَتط كون املناضلني متداينني؟. وقد 
من  . وقوله "وسقط(6)"يستدل إبطلقهم هنا على أّن األصّح أنّه ال أبس هبذا التفاوت

. ومقتضاه سقوطه على اإليهام. (7)احلزب اآلخر واحد. كذا أطلقه يف الروضة وأصلها

                                                           

 ويف )ب(: )جانب واحد( أي بزايدة كلمة )واحد(. (1)

 (.10/371(, والروضة )7/190الوسيط )(, و 18/285انظر ّناية املطلب )( 2)

 (.18/285انظر ّناية املطلب )( 3)

 /ج/ب(.234) (4)
 (.9/603(, والنجم الوهاج )4/335(, وحبر املذهب )15/248انظر احلاوي الكبري )( 5)

 (.12/207انظر فتح العزيز )( 6)

 (.10/372( والروضة )12/206انظر فتح العزيز )( 7)
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فسخ العقد, لكن يف  فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدلهوعليه يدّل قوهلم بعده. 
أنّه يسقط اّلذي عّينه الزعيم يف مقابلته؛ ألّن أحد  (2)والكايف للروايين (1)الشامل

وهو ", وخيتار اآلخر واحدا يف مقابلته. قال اإلمام البلقيين: الزعيمني خيتار واحدا
. (3)"متعني؛ ألّن اإلبطال على اإليهام مع االختلف فيه غرر عظيم ال حيتمل مثله

  .ما ذكره (4)ورأيت يف الشامل
يف بطلن العقد يف ابقي . "ويف بطالن الباقي قوال تفريق  الصفقة قوله: "

احلزبني طريقان. أشهرمها أنّه فيه قويل تفريق الصفقة. والثاين القطع ابلبطلن؛ ألنّه ليس 
 . (5)بعضهم أبن جيعل يف مقابلته أبوىل من بعض

أي فإن قلنا ال يبطل, فللحزبني خيار  فإن صّححنا فلهم مجيعا اخليار"قوله: "
 . (6)الفسخ للتبعيض
خ العقد" أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدلهفإن  قوله: " قوله "فيمن  ُفس 

يسقط" أي يف تعيني من جيعل يف مقابلة ذاك اّلذي ال حيسن الرمي. فيفسخ العقد 
. قال البلقيين: هذا إّّنا جييء على أّن اّلذي يسقط واحد غري معني, (7)لتعّذر إمضائه

 . (8)يس كذلك كما تقّدمول
                                                           

 (.527الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص انظر الشامل البن ( 1)

 (.4/331انظر النقل عنه يف حبر املذهب )( 2)

 (.3/463انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 3)

 (.528انظر الشامل البن الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص ( 4)

 (, ومغين احملتاج9/604(, والنجم الوهاج )8/95واألشهر كما ذكر. انظر التهذيب )( 5)
 (.8/172(, وّناية احملتاج )9/407(, وحتفة احملتاج )6/177)

 (.4/335(, وحبر املذهب )2/288(, واملهذب )15/248انظر احلاوي الكبري )( 6)

 (.9/604(, والنجم الوهاج )10/372(, والروضة )12/206انظر فتح العزيز )( 7)

 (.3/463انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 8)
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م املاُل حبسب اإلصابةقوله: " إذا . وقيل: ابلسوية" وإذا َنَضل حزٌب ُقس 
نضل أحد احلزبني أي غلب, ففي توزيع املال وجهان. أحدمها أنّه ي قَسم بينهم على 

ابإلصابة. فمن مل يصب فل شيء له. ومن أصاب عدد اإلصاابت؛ ألّن االستحقاق 
. والثاين: ي قَسم بينهم على عدد (1)َأَخذ حبسب إصابته. ورّجحه يف الكتاب تبعا للمحرر

. وقطع به (3)والروضة (2)رؤوسهم؛ ألّّنم كالشخص الواحد, وهو املرجح يف الشرحني
اإلصابة ع ِمل به.  . وحمّل ذلك يف حالة اإلطلق. فإن ش رطت القسمة على(4)بعضهم

 .(5)ولإلمام فيه احتمال
فرع: ي شرَتط تعيني املوقف وتساوي املناضلني فيه. فلو شرط كون موقف أحدمها 
أقرب مل جيز كما يف املسابقة. ولو قّدم أحدمها أحد قدميه عند الرمي فل أبس. وقد 

 . (6)يعتاد الرماة ذلك
قطع به اجلمهور أّن االختيار ولو تنافسوا يف الوقوف يف وسط الصف, فاّلذي 

/أ[ له االبتداء. فمن استحق االبتداء بشرط أو غريه خيتار املكان. فيقف يف 376ملن ]

                                                           

 (.472رر )صانظر احمل( 1)

 (.12/207/أ(, وفتح العزيز )56/ل/8انظر الشرح الصغري )( 2)

(, وكفاية النبيه 10/373(, والروضة )12/207واألصح القول الثاين. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.8/172(, وّناية احملتاج )9/408(, وحتفة احملتاج )11/357)

 (.11/357انظر كفاية النبيه )( 4)

 (.18/287ملطلب )انظر ّناية ا( 5)

(, 4/264(, وشرح مشكل الوسيط )12/208(, وفتح العزيز )7/192انظر الوسيط )( 6)
 (.9/206(, والنجم الوهاج )10/373والروضة )
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قول  (1)املقابلة أو متيامنا أو متياسرا. وإذا وقف وقف اآلخر جبنبه ميينا أو مشاال. ويف
 . (2)حيملن على عادة الرماة إن كانت

. اعلم أن من "وُيشََتط يف اإلصابة املشروطة أن حتصل ابلنضل قوله: "
أحكام املناضلة معرفة ما يصاب وما يصيب به. فاألول إن ذكرا إصابة الغرض حسب 

اخليط وهو الدائر على الشنِّ والعروة وهي السري أو  ,(3)ما أصاب اجللد أو اجلريد/
الغرض منه  (4)علقريد. فكل ذلك من الغرض, وليس ما ياملشدود به الشّن على اجل

. وإن ذكرا (6). وإن ذكرا إصابة الشّن مل حتسب إصابة اجلريد والعروة(5)على األظهر
إصابة اخلاصرة, وهي ميني الغرض أو يساره, مل حتسب إصابة غريمها. وأّما ما يصيب من 
السهم, وهي مسألة الكتاب, فاالعتبار ابلنضل. فل حتسب اإلصابة تفوق السهم, وهو 
موضع الوتر من السهم, وال بعرضه؛ ألّّنا تدّل على سوء الرمي. وحتسب هذه الرمية 

 . (7)على الصحيحعليه من العدد 

                                                           

 ويف )ب(: )املشروط( بدل )املشروطة(.( 1)

(, 10/373(, والروضة )4/264(, وشرح مشكل الوسيط )12/208انظر فتح العزيز )( 2)
 (.9/206) والنجم الوهاج

 /ب/ب(.466)( 3)

 ويف )ج(: )تعلق به( أي بزايدة كلمة )به(. (4)

(, والروضة 12/210وهو األظهر. وما يعلق الغرض داخل فيه. انظر فتح العزيز )( 5)
 (.4/236(, وأسىن املطالب )10/375)

 على يْبقى الَِّذي جرالشّ : الع ْرَوة: وقيل. ع َرى: واجلمع. الكوز وعروة املزادة وعروة الدلو عروة   (6)
"  لعروة إنه"  عليه املعتمد للرجل قالوي .به اعتصمت ما: والعروة. ع رىً  َواجْلمع اجلَْدب،

(, 684: ص) اللغة يف والتقفية(, 61/ 2) واجلراثيم(, 234/ 2) العني انظر. عرى ومجعه
 .(775/ 2) اللغة ومجهرة

 وهو الصحيح. انظر املصادر السابقة.( 7)



 المسابقة والمناضلةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                  كتاب 
 

 

 
601 

َسب  (1)وحمّله ما مل يقارن ابتداء الرمي ريح عاصف. فإن قارنه, فأصاب, مل حت 
َسب عليه. وإن كان االستحقاق معّلقا إبصابة مقيدة كاخلسق وغريه  له. وإن أخطأ مل حت 

 . (2)فاحلكم فيما يصاب ويصاب به كذلك
, وأصاب, السهمفلو تلف وتر أو قوس أو َعَرَض شيٌء انصدم به  قوله: "

. (3)أي على األصّح؛ ألّن اإلصابة مع النكبة تدّل على جودة الرمي وقوته ُحسب له"
َسب عليه. وأطلق عدم احلسبان.  أي إن وإاّل مل حُيَسب عليه"قوله: "  مل يصب مل حي 

ري, بل كان بسبب ضعف اآللة أو غريه. فإن كان وحمّله ما إذا مل يكن منه تقص
أّن انقطاع الوتر  (6). ويف كتاب ابن كج(5)/(4)لتقصريه, وسوء رميه, ح ِسب عليه

وانكسار القوس إّّنا يؤثر حدوثها قبل خروج السهم من القوس. وأّما بعده فل أثر له. 
. (7)انكسار السهم فيما إذا كان بعد خروجه من القوس وجعله عذرا وصّور البغوي

ب له"ولو نقلت الريُح الَغَرَض, فأصاب موضعه قوله: " . أطلق احلسبان وهو , ُحس 
َسب له؛ ألنّه زال املرمي إليه (8)مقّيد مبا  . (9)إذا كان الشرط القرع. وقيل: ال حي 

                                                           

 )ب(: )وحمّل( بدل )وحمّله(.ويف  (1)

 (.11/370(, وكفاية النبيه )10/385(, والروضة )12/222انظر فتح العزيز )( 2)

(, وكفاية النبيه 10/384(, والروضة )12/220وهو األصح. انظر فتح لعزيز )( 3)
 (.8/172(, وّناية احملتاج )4/238(, وأسىن املطالب )11/368)

 انظر املصادر السابقة.( 4)

 /ج/أ(.235) (5)
 (.10/384انظر النقل عنه يف الروضة )( 6)

 (.8/94انظر التهذيب )( 7)

 ويف )ب(: )ما( بدل )مبا(.( 8)

(, والروضة 12/222(, وفتح العزيز )8/92والصحيح هو القول األول. انظر التهذيب )( 9)
 (.9/605(, والنجم الوهاج )10/386)
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. وإن كان الشرط احلزق, فثبت السهم, (1)وقال اإلمام البلقيين إنّه مقتضى النص
أي وإن مل  وإاّل فال حُيَسب عليه" واملوضع يف صلبة الَغَرض, ح ِسب له. قوله: "

َسب   وهو خمالف للمجزوم به يف الروضة وأصلها. .(2)عليهيصب موضع الَغَرض ال حي 
انتهى.  (3)وعبارته: ولو أصاب الَغَرض يف املوضع املنتقل إليه ح ِسب عليه ال له. 

هو ِمن صور أن ال يصيب موضع الَغَرض. قال  (4)فإصابة الَغَرض يف املوضع املنتقل إليه
ب له, وإاّل فل. ويف , ح سِ (5)واّلذي وقفت عليه من نسخ احملرر"اإلمام البلقيين: 

 . (7)حكاه يف التحرير أّن أكثر نسخ احملرر كذلك". (6)ملهماتا
ولو ُشر ط َخْسٌق فَ ثَ َقَب وثبت, مث سقط أو لقي صالبة, فسقط,  قوله: "

ب له" , وثقبه, وتعّلق ا مسئلتان. األوىل إذا شرط اخلسق فأصاب السهم الغرضمه ُحس 
, فهو خسق. وال يضّر سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزعه غريه. فإن (8)النضل به, وثبت

َسب؛ ألنّه ليس خباسق . (9)ثقب ومل يثبت فقوالن. ويقال: وجهان. أظهرمها ال حي 
, لكنه رجع إذا خرق السهم موضع اإلصابة حبيث يثبت فيه مثل هذا السهمالثانية: 

                                                           

 (.3/464انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 1)

 (.8/172(, وّناية احملتاج )9/605(, والنجم الوهاج )8/92انظر التهذيب ) (2)

 (.10/386(, والروضة )12/222انظر فتح العزيز ) (3)

 (.ح ِسب عليه ال له. انتهى. فإصابة الَغَرض يف املوضع املنتقل إليهسقط من )ب( قوله )( 4)

 (.472انظر احملرر )ص (5)

 (.9/102انظر املهمات ) (6)

 (.3/464انظر حترير الفتاوى ) (7)

مها مسئلتان. األوىل إذا " مث سقط أو لقي صلبة, فسقط, ح ِسب لهسقط من )ب( قوله )( 8)
 (.شرط اخلسق, فأصاب السهم الغرض, وثقبه, وتعّلق النضل به

وكفاية النبيه  (,10/376(, والروضة )12/211واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (9)
 (.9/409(, وحتفة احملتاج )9/606(, والنجم الوهاج )11/367)
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َسب لظهور سبب الرجوع.  (1)لغلظٍ  َلِقَيه من حصاٍة أو نواٍة فقوالن. أظهرمها أنّه حي 
َسب له وال عليه(2)وقطع به البغوي . ولو اختلفا, فقال الرامي: (3). ويف قول: ال حي 

سهمي, لكّنه مل يثبت لغلٍظ لقيه, وأنكر اآلخر. فإن كان فيه خروق, ومل يعرف  خسق
موضع اإلصابة, فالقول قول اآلخر؛ ألّن األصل عدم اخلسق واخلدش. فإن مل يوجد يف 
الغرض حصاة وال ما يف معناها, مل حيلف. وإن وجد فيه ما منع حلف. فإن حلف مل 

َسب للرامي. واألصحّ  َسب عليه. وإن علم موضع اإلصابة, ومل يكن هناك أنّه ال  (4)حي  حي 
مانع أو كان ومل يؤثر السهم فيه خبدش وخرق, ص دِّق بل ميني, وح ِسبت الرمية على 

َسب له وال عليه على األصحّ   .(5)الرامي. وإن كان مانع مل حي 
ّن اخلسق قد حصل, فاملذهب أنّه خسق؛ أل لو ثقب السهم ومرقفروع: 

يدّل على زايدة القوة. ولو أصاب طرف الَغَرض فخرمه, وثبت هناك,   (6)واملروق بعده
. ويف موضع القولني طرق أصحها أّّنما فيما إذا كان بعض خرم (7)فاألظهر أنّه خاسق

                                                           

 ويف )ج(: )لغرض( بدل )لغلظ(. (1)

 (.8/93انظر التهذيب ) (2)

(, وكفاية النبيه 10/376(, والروضة )12/211واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/409(, وحتفة احملتاج )9/606(, والنجم الوهاج )11/367)

( وفتح العزيز 8/94واألصح كما ذكر. وفيه وجه أنّه حيسب عليه. انظر التهذيب ) (4)
(, وأسىن املطالب 11/367(, وكفاية النبيه )10/377(, والروضة )12/213)
(4/237.) 

(, 12/213( وفتح العزيز )8/94واألصح كما ذكر. وقيل: حيسب عليه. انظر التهذيب ) (5)
 (.4/237(, وأسىن املطالب )11/367(, وكفاية النبيه )10/377والروضة )

 كلمة )بعده( ساقطة من )ج(.  (6)

(, وأسىن املطالب 10/376) (, والروضة12/212واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.6/175(, ومغين احملتاج )4/223)
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قطعا. ولو أصاب طرف الغرض,  كّله داخل فهو خاسق  (1)النضل خارجا, فإن كان
واملشروط القرع أو اإلصابة دون اخلسق, فطريقان. أحدمها طرد القولني. ولو وقع السهم 

. لو أصاب (3)أنّه خاسق؛ ألّن السهم يف قوته ما خيرق (2)يف ثقبٍة قدمية, وثبت, فاألصحّ 
السهم.  (4)وقضيته أن ال جيعل خاسقا لو مل تعرف قوة"موضعا صحيحا, قال الرافعي: 

يف اهلدف,  (5)قال: لو أصاب موضع خرق يف الغرض, وثبت حه أّن الشافعي ويوضّ 
 .(6)كان خاسقا

: أراد إذا كان اهلدف يف قوة الغرض أو أصلب منه أبن كان (7)فقال األصحاب
َسب له من خشب أو آجر أو طني ايبس.  فإن مل يكن, بل كان ترااب أو طينا لينا, مل حي 

وال عليه؛ ألنّه ال يدري هل كان يثبت لو أصاب موضعا صحيحا أم ال ؟. وقيل: ال 
َسب خاسق  وهللا أعلم ابلصواب. .(9)" (8)ا, وإن كان اهلدف يف قوة الَغَرضحي 

                                                           

 كلمة )كان( ساقطة من )ب(.(  1)

(, وأسىن املطالب 10/376(, والروضة )12/212واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.6/175(, ومغين احملتاج )4/223)

 ويف )ب(: )ما مل خيرق( بدل )ما خيرق(.( 3)

 من )ب(. كلمة )قوة( ساقة(  4)

 ويف )ب(: )أثبت( بدل )ثبت(. (5)

 (.8/396انظر خمتصر املزين ) (6)

 (.8/94(, والتهذيب )7/196(, والوسيط )2/289(, واملهذب )129انظر التنبيه )ص (7)

(, وكفاية 10/377(, والروضة )12/213والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.4/237(, وأسىن املطالب )13/370النبيه )

 (.12/213انظر فتح العزيز ) (9)
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 كتاب األميان  
م كانوا إذا (1)يف اللغة اليد اليمىن/ اليمنيأصل  . وأطلقت على احللف؛ ألّنه

. ويف الشرع حتقيق األمر أو (2)حتالفوا ضرب كل واحد ميني صاحبه. قاله اجلوهري
 . (4)/ (3)توكيده بذكر اسم هللا تعاىل أو صفة من صفاته

كقوله: وهللا, ورب   (5)ال تنعقد إالا بذات هللا تعاىل أو صفٍة له قوله: "
. لألصحاب رمحهم هللا عباراتن يف العاملني, واحلياِّ الاذي ال ميوت, وَمن نفسي بيده"

َلف به. أحدمها أن ُيلف مبا مفهومه ذات هللا تعاىل أو صفة من  (6) )ضبط( ما ُيح
. وما ذكره املصنف موافق هلا. ومرادهم أن يذكر ما يفهم منه ذات هللا تعاىل, (7)صفاته

وال ُيتمل غريه من غري أن أييت ابسم مفرد أو مضاف من أمسائه احلسىن كقوله: والهذي 
فلق احلبة أو نفسي بيده أو ومقلب  (8)والهذي أعبده أو أسجد له أو أصلي له أو

                                                           

 /ب/أ(.467)( 1)

(, واحملكم واحمليط 6/2221انظر الصحاح ) .وأميان أمين اجلمع القسم،: واليمني (2)
 (.66(, وطلبة الطلبة )ص10/515)

(, وكفاية األخيار 11/3(, والروضة )12/228(, وفتح العزيز )8/97انظر التهذيب )( 3)
 (.539)ص

 /ج/ب(.235) (4)
 كلمة )له( ساقة من )ب(.(  5)

 ويف )أ(: )لفظ( بدل )ضبط(. والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(. (6)

(, وّناية احملتاج 6/181(, ومغين احملتاج )11/10الروضة )(, و 12/242انظر فتح العزيز ) (7)
(8/175.) 

 ويف )ج(: )الهذي( بدل )والهذي(. (8)
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القلوب, فتنعقد ميينه, سواء أطلق أو نوى هللا تعاىل أو غريه. والثانية: أن ُيلف ابهلل أو 
 . (1)ابسم من أمسائه أو صفة من صفاته

وما بعده تفصيل هلذه . "وكلا اسم خمتٍص به سبحانه وتعاىل وقول املصنف: "
. وعبارة (2)العبارة الثانية. وقوله أوالا كقوله: وهللا. ظاهره أنهه أراد أنهه ِمن قسم الذات

/ب[ صفاته. فاألول كقوله: والهذي أعبده 376بذات هللا تعاىل أو صفة من ] (3)احملرر
 (4) أو نفسي بيدهوهللا. قال اإلمام البلقيين: قوله: والهذي أعبده أو نفسي بيده أو قوله: 

. وقوله: وهللِا إىل آخره هو النوع (5)مثاٌل ملا يفهم منه ذات هللا سبحانه, وال ُيتمل غريه
األول. وهو ما خيتص ابهلل تعاىل أي من القسم الثاين, وهو احللف ابألمساء كاهلل, 

ذي ال , وخالق اخللق, واحلي اله (6)واإلله, والرمحن, ورب العاملني, ومالك يوم ]الدين[
ميوت, واألول الهذي ليس قبله شيء, والواحد الهذي ليس كمثله شيء, فحكم احللف 

ليس يف األمساء صريح يف احللف إاله هللا " :. ويف كتاب ابن كج(7)به حكم الِقسم األول
 وهو غريب.  (8)"تعاىل

                                                           

 (.41/386)(, وحتفة احملتاج 2/601(, واإلقناع للشربيين  )11/10روضة )ال (1)

 (.6/181(, ومغين احملتاج )10/4وحتفة احملتاج ) (,15/255انظر احلاوي ) (2)

 (.473انظر احملرر )ص( 3)

سقط من )ب( قوله )أو قوله: وهللا. قال اإلمام البلقيين: قوله "والهذي أعبده أو نفسي  (4)
 بيده"(.

 (.3/467انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 )الدين( ساقطة من )أ(. واملثبت من )ب( و)ج(.كلمة   (6)

 (.1/540(,وكفاية األخيار )11/10(, والروضة )12/241انظر فتح العزيز )( 7)

 (.12/241انظر النقل عنه يف فتح العزيز )( 8)
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أي إذا حلف مبا يفهم منه ذات هللا  "اليمنيوال يُقَبل قوله: مل أُرِّد به قوله: "
تعاىل أو ابسم من أمسائه املختصهة به سبحانه. وقال: قصدت غريه مل يحقَبل ظاهرا قطعا. 

 . (1)وكذا ال يحقَبل فيما بينه وبني هللا تعاىل على الصحيح
واخلالق والرازق  كالرحيم  (2)وما انصرف إليه سبحانه عند إطالق قوله: "

 . إالا أن يريد غريه" اليمنيوالراب, تنعقد به 
أشار إىل النوع الثاين, وهو ما يطلق يف حق هللا تعاىل ]ويف حق غريه, لكن 

. وإن تقيهد يف حقه غريه بضرب من التقييد  (3) الغالب استعماله يف حق هللا تعاىل[
والرب واملتكرب والقادر والقاهر, فإن حلف ابسم منها, ونوى هللا تعاىل  كاجلبار واحلق

. قال (5). وإن أراد غريه فليس بيمني؛ ألنهه قد يستعمل يف حق غريه(4)أو أطلق, فيمني
 . وقال:(7)چڤ  ڦچ . وقال:(6) چۆ  ۆ    چ :تعاىل يف وصف النيب 

من عده الرحيم واخلالق  . وما ذكره املصنف(1) چڭ  ڭ   ڭ  چ . وقال:(8)چڤچ
  .(2)من هذا النوع هو الصحيح الهذي قطع به اجلمهور. وقيل: من األول والرازق

                                                           

(, وكفاية 11/10الروضة )(, و 12/241وهو الصحيح. وقيل: يقبل قوله. انظر فتح العزيز ) (1)
 (. 10/11والنجم الوهاج )(, 1/540األخيار )

(. ولكن يف )أ( 544ويف )ب(: )اإلطالق( وهو موافق ملنت منهاج الطالبني انظر )ص/  (2)
 و)ج(: )إطالق(.

 (.ويف حق غريه, لكن الغالب استعماله يف حق هللا تعاىلسقط من )أ( قوله ) (3)

 (.6/182تاج )(, ومغين احمل10/6(, وحتفة احملتاج )1/540كفاية األخيار )انظر   (4)

مغين احملتاج (, و 10/6(, وحتفة احملتاج )10/497(, والبيان )3/96انظر املهذب ) (5)
(6/183.) 

 .128سورة التوبة: ( 6)

 .17سورة العنكبوت: ( 7)

 .8سورة النساء: ( 8)
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واحليا,  وما اسُتعمل فيه ويف غريه سواء كالشيء واملوجود والعامل قوله: "
. وصحهحه يف (4)تبعا للمحرر. وجزم به (3)أي بنية هللا تعاىل ليس بيمني إالا بنياٍة"

أنهه ال  (6). واملرجهح يف الشرحني(5)"ألنهه اسم يطلق على هللا تعاىل, وقد نواه" زوائده:
فإن نوى غري هللا تعاىل أو أطلق فليس بيمني. والسميع والبصري والعليم "يكون ميينا. 

. والهذي يف (8)قاله يف الروضة .(7)النوع؛ ال من الثاين على األصحه" واحلكيم من هذا
 عد   (10)عده السميع والبصري من النوع الثاين, وأنه الغزايل (9)أنه صاحب التهذيب"الشرح 

العليم واحلكيم منه أيضا. ويشبه أن يعده ذلك من هذا النوع؛ ألنهه يف التهذيب أدرج 
 . (11)"العامل يف هذا النوع

                                                           

 .50سورة يوسف: ( 1)

 (, والروضة18/22(, واجملموع )12/241والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.12-10/11(, والنجم الوهاج )11/11)

 (.18/22(, واجملموع )10/598(, والبيان )3/96انظر املهذب )( 3)

 (.473انظر احملرر )ص( 4)

 (.11/11انظر الروضة )( 5)

 /ب(.65/ل/8(, والشرح الصغري )12/242انظر فتح العزيز )( 6)

(, 14/417(, وكفاية النبيه )11/11(, والروضة )12/242وهو األصح. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/12والنجم الوهاج )

 (.11/11انظر الروضة )( 8)

 (.8/98انظر التهذيب )( 9)

 (.7/208انظر الوسيط )( 10)

 (.12/242انظر فتح العزيز )( 11)
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, وجعله (2)حبث الرافعي وجهاا (1)فأقام يف الروضة"ال اإلمام البلقيين: ق
من األمساء التسعة والتسعني املذكورة يف  (4). وقيل: إنه احللف أبيه اسم كان(3)"األصحه 

  .(6)صريح. وال فرق بني بعضها وبعضها (5)احلديث
وكالمه وعلمه وقدرته ومشيئته"  والصفة ك وعظمة هللا وعزاته وكربايئهقوله: "

ا صفات مل يزل سبحانه موصوفا هبا. فكانت كاليمني أبمسائه املختصة, ميني ؛ ألّنه
 .(7)هبا, وإن أطلق اليمنيفتنعقد 

 
 
 
 

تعاىل اجملموع من الذات الصحيح إنه عظمة هللا ": (1)القرايف (8)فائدة: قال/
: سبحان من تواضع كلح شيء (2)"والصفات. وهذا اجملموع هو املعبود . فيصحه قولح

                                                           

 (.11/11انظر الروضة )( 1)

 ويف )ج(: )وجهان( بدل )وجها(.( 2)

 (.3/468)انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ( 3)

 كلمة )كان( ساقطة من )ج(.  (4)

(, مسلم, ابب يف أمساء هللا 2736انظر صحيح البخاري, ابب ما جيوز من االشرتاط, برقم ) (5)
 (.2677تعاىل وفضل من أحصاها برقم )

(, وكفاية النبيه 12-11/11(, والروضة )12/241(, وفتح العزيز )10/498انظر البيان )( 6)
(4/417.) 

(, والروضة 12/243(, وفتح العزيز )10/498(, والبيان )3/96املهذب ) انظر( 7)
(11/12.) 

 /ج/أ(.236) (8)
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لعظمته. وجزم املصنف أبنه عظمة هللا صفة تقتضي منعحه؛ ألنه التواضع للصفة عبادة 
  .(3)هلا, وال يحعَبد إاله الذات

أي فال يكون ميينا  ر"إالا أن ينوي ابلعلم املعلوم وابلقدرة املقدو  قوله: "
الحتماله. وظاهر كالمه ختصيص االستثناء بصفيت العلم والقدرة دون ما قبلهما, وهو 

. ولو قال: وعظمة هللا وكربايء هللا (5), ويف الروضة وأصلها(4)وجه جرى عليه يف احملرر
بني الصفات املعنوية  (6)وعزته وجالله وبقائه, فاحلكم كما يف العلم والقدرة. ومل يفرهقوا/

 . (7)هذا هو املذهب الهذي قطع به اجلمهور يف هذه الصفات وغريها.
. وكذا إن أطلق على اليمنيأي إن نوى به  "ولو قال: وحق هللا فيمني قوله: "

. قال اليمنياستعماله يف غلب الهذي قطع به اجلمهور؛ ألنهه  (8)الصحيح املنصوص

                                                           

 ومل القرافة, إىل ونسب الصنهاجي. الدين شهاب ابلقرايف املشهور إدريس بن هو أمحد (1)
 ابلقرافة هو فقيل شكر. ابن الصاحب مبدرسة اجلامكية تفرقة عند عنه سئل وإمنا يسكنها,

 الفروق". وأنواء الربوق و"أنوار وشرحه" "التنقيح وله ذلك. فلزمه القرايف اكتبوه بعضهم: فقال
-146/ 6) ابلوفيات هـــــ. انظر الوايف682 سنة ابلقرافة ودفن مصر, ظاهر الطني بدير تويف

 (.1/232(, واملنهل الصايف )1/236, والديباج املذهب )(147
 (.3/54انظر الفروق )( 2)

 (.6/183(, ومغين احملتاج )10/7(, وحتفة احملتاج )10/14النجم الوهاج )انظر ( 3)

 (.473انظر احملرر )ص( 4)

 (.11/12(, والروضة )12/243انظر فتح العزيز )( 5)

 /ب/ب(.467)( 6)

واملذهب كما ذكر. وفيه وجه آخر أنه احللف هبذه األمساء كاحللف ابهلل. انظر فتح العزيز ( 7)
 (.14/421(, وكفاية النبيه )11/12والروضة )(, 12/243)

 (.7/65انظر األم )( 8)
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: ومعناه حقيقة اإلهلية؛ ألنه احلقه ما ال ميكن جحوده. وهو يف احلقيقة (1)(ي)املرورذ
لألئمة. وصحهحه  (4). وعزاه اإلمام(3). وقيل: إنهه كناية(2)اسم من أمساء هللا تعاىل

 . (5)اجلاجرمي
أي فليس بيمني؛ الحتمال اللفظ له. ولو قال:  إالا أن يريد العبادات"قوله: "
, فيمني. وإن أطلق فال. وإن قاله ابلنصب, وأطلق, اليمني, ونوى (6)وحق هللا ابلرفع

ابملنع يف النصب أيضا. ولو قال: وحرمة هللا  (8). وأجاب البغوي(7)فوجهان. قاله املتويل
 .(9)فهو كقوله: وحق هللا. وقيل: كقوله "وعظمة هللا"

. وقال (10)نعقدت ميينهفرع: قال البغوي: لو قال: وكتاب هللا وقرآن هللا, ا
ولو ". ويف زوائد الروضة: (11)ي: وكذا لو قال: والقرآن واملثبت يف املصحفإبراهيم املروز 

                                                           

مغين احملتاج  . ويؤيده كالم الشربيين يفويف النسخ الثالثة )املاوردي(. والصواب هو املثبت( 1)
(4/433.) 

 (.10/275انظر األم )( 2)

وحتفة  (,11/12(, والروضة )12/242والصحيح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/183(, ومغين احملتاج )10/8احملتاج )

 (.18/299انظر ّناية املطلب )( 4)

 (.543انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق هاين بن الربك )ص( 5)

 كلمة )ابلرفع( ساقطة من )ب(.(  6)

 (.94الشريف )صانظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق عائشة بنت منصور ( 7)

 (.8/99انظر التهذيب )( 8)

(, والنجم 11/12(, والروضة )12/243والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز )( 9)
 (.10/15الوهاج )

 (.8/99انظر التهذيب )( 10)

 (.11/13انظر الروضة )( 11)
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واملصحف, وأطلق, فهو ميني. صرهح به بعض األصحاب. وبه أفىت اإلمام )أبو قال: 
ا يقصد به احللف ابلقرآن (2)الدولعي, خطيب دمشق (1)القاسم( . قال: ألنهه إمنه

 (3)استحسن التحليف ابملصحف. واتفق األصحاب ويؤيده أنه الشافعي  املكتوب.
ولو قال: والقرآن,  انتهى.(5) "(4)به عند اإلطالق مل ُيلف به اليمنيعليه. ولو مل تنعقد 

  .(6), مل يكن ميينا. فقط يراد ابلقرآن اخلطبة والصالةاليمنيوأراد غري 
ك)ابهلل( و)وهللا( و)اتهلل(. وختتصا  وحروف القسم ابٌء وواٌء واتءٌ  قوله: "

. قاله أهل اللغة. وقالوا: الباء هي األصل يف القسم, وهي من صلة (7)التاء ابهلل"
احلِلف. كأنه القائل يقول: حلفت ابهلل أو أقسمت أو آليت ابهلل. ويليها الواو؛ ألنه 

. والواو ختتصه فعلنه كما تدخل على املظهرتدخل على املضمر. يقول: بك وبه الالباء 

                                                           

 ويف )أ( و)ج(: )ابو القسم(. والصحيح هو املثبت من )ب(.( 1)

 القرية أهل من الش افعيه  الفقيه الدولعي القاسم أَبحو التغليب ايسني نب َزْيد نب امللك دهو عب( 2)
 وتوىل هبا. وتفقه دمشق سكن ومخسمائة. عشرة مثاين سنة املوصل. ولد قرى من الدولعية
 َعْنهح  وأخذوا كثرياا  الن اس ِمْنهح  مسَِعَ  محيدة، طريقة َعَلى متديناا وكان وفاته. حني إىل هبا اخلطابة

, (246/ 15) بغداد انظر اتريخ .ومخسمائة وتسعني مثان سنة األول ربيع يف  وتويف. الفقه
(, وطبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح 4/586وإكمال اإلكمال البن نقطة )

(2/570.) 

 (.6/184(, ومغين احملتاج )11/13(, و الروضة )12/243انظر فتح العزيز ) ( 3)

 ساقطة من )ج(.كلمة )به( (  4)

 (.11/13انظر الروضة )( 5)

(, ومغين احملتاج 4/244(, وأسىن املطالب )11/13(, والروضة )12/244فتح العزيز )انظر ( 6)
(6/184.) 

 (. 6/184(, و مغين احملتاج )2/602(, و اإلقناع )10/17انظر النجم الوهاج ) ( 7)
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ا ال تدخل إاله على هللا . فيقولون: اتهلل, وال (1)ابملظهر, فتأخهرت. والتاء بعد الواو؛ ألّنه
. فإذا قال: ابهلل املوحدهة (4): تربه الكعبة(3)األخفش. وحكى (2)يقولون: تربك وال غريه

. وإن (5), انعقدت. وكذا إن أطلق على املذهباليمنيألفعلنه أو وهللا ألفعلنه, ونوى 
أبن قال: أردت ابهلل, وثقت أو اعتصمت أو قال: أردت وهللا  اليمنينوى غري 

. ولو قال: ابهلل ألفعلنه (6)املستعان, مث ابتدأت ألفعلنه, فاملذهب أنهه ليس بيمني فيهما
مل تنعقد بال  اليمني. فإن نوى غري (8) (7)ابملثناة فوق, وأطلق, انعقدت على املذهب

وقوله "وختتص التاء ابهلل" أي بلفظه. وصواب العبارة وختتص اسم هللا ابلتاء.  .(9)خالف
                                                           

 لفظة )هللا( ساقطة من )ج(.( 1)

(, واللباب يف علل 383(, واملفصل يف صنعة اإلعراب )ص184العربية )صانظر اللمع يف ( 2)
 (.2/299البناء )

 أخذ النحو، يف إمام جماشع، بين موىل البصري، مث احلسن، البلخي أبو مسعدة، بن سعيد هو (3)
 سنة تويف القرآن. معاين تفسري: مصنفاته برع. من حىت سيبويه ولزم أمحد، بن اخلليل عن

(, واتريخ 72(, وطبقات النحويني واللغويني )ص40انظر أخبار النحويني )ص. (ه215)
 (.85العلماء النحويني )ص

 (.383انظر النقل عنه يف املفصل يف صنعة اإلعراب )ص( 4)

(, والنجم الوهاج 11/14(, والروضة )12/242وهو املذهب. انظر فتح العزيز )( 5)
(10/18.) 

(, وكفاية النبيه 11/8(, والروضة )12/235العزيز )واملذهب كما ذكر. انظر فتح ( 6)
 (.3/351(, وأسىن املطالب )14/429)

 سقط قوله )على املذهب( من )ب(.( 7)

(, وكفاية النبيه 11/8(, والروضة )12/235واملذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 8)
 (.3/351(, وأسىن املطالب )14/429)

(, ومغين احملتاج 8-11/7(, والروضة )12/237لعزيز )(, وفتح ا10/503انظر البيان )( 9)
(6/181 .) 
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ويف زوائد الروضة عن الدارمي: لو قال: ابهلل ابملثناة حتت أو فاهلل ابلفاء أو آهلل 
ولو قال: وهللا ألفعلن برفع اهلاء  .(1), فيمني, وإاله فال. انتهىاليمنيابالستفهام, ونوى 

ونصبها, كان ميينا. واللحن ال مينع االنعقاد. وقال القفال: يف الرفع ال يكون ميينا إاله 
  .(2)ابلنية

أي إذا  بيمني إالا بنياة", فليس ولو قال: هللا, ورفع أو نصب أو جرا  قوله: "
حذف حرف القسم, فقال: هللا ألفعلن كذا, جبره اهلاء أو نصبها أو رفعها, ونوى 

, فهو ميني. وإن مل ينو فليس بيمني يف الرفع على املذهب, وال يف النصب على اليمني
االبتداء, فيبعد  رفع ُيتمل؛ ألنه ال(4), وال يف اجلره على األصحه (3)/أ[ الصحيح377]

  .(5) ارهة, ويليه النصب بَنزع اجلاره ويقرب يف اجلره إلشعاره ابلصلة اجل احلنث.
, ولو قال: أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف ابهلل ألفعلنا قوله: " 

فال خالف فيه للعرف ابستعمال  اليمنيأمها إذا نوى  فيمني, إن نواها أو أطلق".
 . اليمنييف  (6)ذلك/

. وصورة ذلك (1)وقيل: وجهان. وقيل: قوالن وأمها إذا أطلق فاملذهب أنهه ميني.
أن يقول ابهلل عقب كل لفظة. فلو قال: أقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت, ومل 

  .(2)ابهلل, مل يكن ميينا, وإن نوى؛ ألنهه مل ُيلف ابسم هللا تعاىل وال صفةيقل: 
                                                           

 (. 11/9انظر الروضة ) ( 1)

 (.10/504انظر النقل عنه يف البيان )( 2)

(, وأسىن املطالب 11/9. انظر الروضة )والصحيح كما قال. وفيه وجه أنهه ينعقد اليمني( 3)
 (.6/181ومغين احملتاج )(, 5/189(, والغرر البهية )4/243)

 واألصح كما قال. والوجه اآلخر أنهه ينعقد. أنظر املصادر السابقة.( 4)

(, وأسىن املطالب 14/419(, وكفاية النبيه )11/9(, والروضة )12/239انظر فتح العزيز ) (5)
(4/243.) 

 /ج/ب(.236) (6)
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. وكذا ظاهرا وإن قال: قصدت خربا ماضيا أو مستقَبال ُصداِّق ابطنا قوله: "
أي إذا قال: أردت ِب"أقسمت ابهلل أو حلفت ابهلل" األخبار عمها  على املذهب"

مضى أو قال: أردت ب"أقسم ابهلل أو أحلف ابهلل" الوعد ابحلِلف قحِبل فيما بينه وبني 
. وهل يصدهق يف احلكم ؟ قيل: ال يصدق. وقيل: إن كان يف اإليالء ال (3)هللا تعاىل

واملذهب أنه يف اإليالء وسائر األميان قولني, يحصد ق. وإن كان يف غريه صحدِهق. 
القبول لظهور االحتمال. وحمله اخلالف ما إذا مل يعلم له ميني ماضية. فإن  (4)أظهرمها

 .(5)عحِلمت قحبل قوله يف إرادهتا ِب"أقسمت أو حلفت" قطعا
, وإن أراد , فيمنياليمنيفرع: لو قال: أشهد ابهلل أو شهدت ابهلل, فإن نوى 

. وإن أطلق فاملذهب أنهه ليس بيمني لرتدهد الصيغة, وعدم (6)فليس بيمني اليمنيغري 

                                                           

(, والنجم الوهاج 15-11/14(, والروضة )12/246واملذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/186(, ومغين احملتاج )10/10(, وحتفة احملتاج )10/18)

 (.11/15(, والروضة )12/246(, وفتح العزيز )10/510انظر البيان ) (2)
 (.3/99(, واملهذب )194(, والتنبيه )ص5/283انظر األم )( 3)

(, 12/347وفتح العزيز ) (,8/100واألظهر كما قال. وقيل: ال يقبل. انظر التهذيب )( 4)
 (.10/47(, والنجم الوهاج )14/9(, وكفاية النبيه )11/82والروضة )

(, 4/244(, وأسىن املطالب )11/14الروضة )(, و 245-12/244انظر فتح العزيز )  (5)
 (.5/189والغرر البهية )

 (.8/100(, والتهذيب )10/382(, وحبر املذهب )15/277انظر احلاوي الكبري )( 6)
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, فإن نوى (2). ولو قال: أعزم ابهلل أو عزمت ابهلل ألفعلنه/(1)إطراد عرف شرعي أو لغوي
 . (3)فيمني اليمنيأو أطلق, فليس بيمني, وإن نوى  اليمنيغري 

, وأراد ميني ولو قال لغريه: "أقسم عليك ابهلل أو أسألك ابهلل لتفعلنا""قوله: 
" أي على الصحيح. كأنهه قال: أسألك, مث حلف. وقال ابن أيب هريرة: نفسه, فيمني

. وعلى (5)"هو مقتضى نص البويطي"قال اإلمام البلقيين:  .(4)ضعيفليس بيمني, وهو 
 .(7)يحسَتحب للمخاطب إبراره. فإن مل يفعل, وحنث احلالف, لزمته الكفارة (6)الصحيح
للمخاطب أو مل  اليمنيأي وإن قصد به الشفاعة أو عقد  وإالا فال" قوله: " 

 .(8)يقصد شيئا, فليس بيمني يف حقه واحد منهما؛ ألنهه مل ُيلف؛ ال هو وال املخاطب

                                                           

(, والنجم الوهاج 11/14(, والروضة )12/245واملذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 1)
(10/20.) 

 /ب/أ(.468)( 2)

(, والنجم الوهاج 11/14(, والروضة )10/509(, و البيان )3/99انظر املهذب )( 3)
(10/20 .) 

الوهاج  (, والنجم11/14(, والروضة )12/246والصحيح كما قال. انظر فتح العزيز )( 4)
(10/20.) 

 (.6/233انظر النقل عنه يف مغين احملتاج )( 5)

(, وأسىن املطالب 14/428(, وكفاية النبيه )11/4وهو الصحيح. انظر الروضة )( 6)
 (.8/189(, وّناية احملتاج )5/189(, والغرر البهية )4/241)

لنجم الوهاج (, وا11/4(, والروضة )12/230والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.6/186(, ومغين احملتاج )10/20)

(, وحتفة احملتاج 10/20(, والنجم الوهاج )11/4(, والروضة )12/230انظر فتح العزيز )( 8)
(10/10.) 
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يف الثالث أنهه ميني عند االقرتان بقوله "أقسم عليك ابهلل"؛ ألنهه  (1)ورجهح اإلمام البلقيين
ا يتجه ق  .صد الشفاعة يف قوله: أسألك ابهللخالف الظاهر. وإمنه

حلف مبخلوق ال تنعقد ميينه, وال كفارة يف حنثه. قال اإلمام: املذهب  فرع: من
  .(2)القطع أبنهه ليس حبرام, بل مكروه

يف  (4)يف خمتصره بعدم اجلواز. وكذا املاوردي (3)قال الزركشي: "لكن صرهح والده
. وقال (6)إنه هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكميعين حديث:  (5)موضع, وهو املختار للدليل"

قال " :ويف الروضة . انتهى.(7)املاوردي يف األقضية: ال جيوز التحليف ابلطالق
األصحاب: فلو اعتقد احلالف ابملخلوق يف احمللوف به من التعظيم ما يعتقده يف هللا 

 . (8)هللا فقد كفرمن حلف بغري : تعاىل كفر. وعلى هذا ُيمل قوله 

                                                           

 (.3/472انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 1)

ولكن احللف ابملخلوق عند أهل السنة واجلماعة شرك. انظر اجلامع  (.11/6انظر الروضة )( 2)
(, وكلمة اإلخالص وحتقيق معناها 1/210(, وشرح الطحاوية )3/178لعلوم اإلمام أمحد )

 (.24)ص 

 (.8/397انظر خمتصر املزين )( 3)

 (.15/262انظر احلاوي الكبري )( 4)

 (.520حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان,( 5)

 أو متأوال ذلك قال من إكفار ير مل من البخاري يف صحيحه, ابب أخرجهمتفق عليه: ( 6)
(, ومسلم يف صحيحه, ابب النهي عن احللف بغري هللا تعاىل, برقم 6108جاهال, برقم )

 هللا عنهما.عمر رضي  ابن عن انفع، عن ليث، عن ( كالمها من طريق قتيبة،1646)

 (.10/215انظر احلاوي الكبري )( 7)

(, والرتمذي يف سننه, 6072أمحد يف املسند, ابب مسند عبد هللا بن عمر, برقم ) أخرجه( 8)
(, واحلاكم يف املستدرك, كتاب األميان, 1535ابب ما جاء يف كراهية احللف ابهلل, برقم )

عمر رضي  ابن مسع عبيدة، بن سعد نع هللا، عبيد بن احلسن ( كلهم من طرق عن45برقم )
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 . (1)"ولو سبق لسانه إليه بال قصد مل يوصف بكراهة, بل هو لغو ميني
, فليس ولو قال: إن فعلت كذا فأان يهودي أو بريء من اإلسالم"قوله: 

وصرهح  .(2)اليمني"؛ ألنهه قوٌل عريٌّ عن ذكر اسم هللا تعاىل وصفته, فال تنعقد به بيمني
 يف املطلب إنهه ارتكب معصية.  (4), وابن الرفعة(3)املصنف يف األذكار

. مث إن قصد تبعيد نفسه عن (6)والدارمي" (5)وقال الزركشي: "صرهح به املاوردي
فإن مل يحعَرف  .(7)وإن قصد تعليق اليهود على فعله كفر يف احلالذلك األمر مل يكفر, 

القياس تكفريه, إذا عري عن القرائن احلاملة على "قصده ملوت أو غيبة ففي املهمات: 
ويف زايدة الروضة عن األصحاب إذا مل  خالفه. (9). وكالم املصنف يف األذكار(8) "غريه

                                                           

هللا عنهما. وقال الرتمذي عقب احلديث: هذا حديث حسن. وقال احلاكم عقب احلديث: 
 الكتاب، يف وخرجاه اإلسناد هذا مبثل احتجا فقد الشيخني، شرط على صحيح حديث هذا

 (.8/189خيرجاه. وصححهه األلباين يف اإلرواء ) ومل علة، له وليس

 (.7-11/6الروضة )انظر ( 1)

(, والنجم الوهاج 11/7(, والروضة )12/236(, وفتح العزيز )10/495انظر البيان )( 2)
(10/21 .) 

 (.567انظر األذكار للنووي )ص( 3)

 (.10/21انظر النقل عنه يف النجم الوهاج )( 4)

 (.15/263انظر احلاوي الكبري )( 5)

 (.560ان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األمي( 6)

(, وحتفة احملتاج 5/188(, والغرر البهية )1/542(, وكفاية األخيار )11/7انظر الروضة )( 7)
(10/12 .) 

 (.9/106انظر املهمات )( 8)

 (.567انظر األذكار للنووي )ص( 9)
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من حلف . ويف الصحيحني:  (1)يكفر فليقل: ال إله إاله هللا, حممد رسول هللا 
ت والعحزهى فليقل   .(2): ال إله إاله هللاابلاله

الوجوب,  (3)"وصرهح املصنف يف األذكار ابالستحباب, لكن يف االستقصاء
 . (4)وهو ظاهر احلديث". قاله الزركشي

أي كقوله يف حالة الغضب أو  "ومن سبق لسانه إىل لفظها بال قصدقوله: " 
" أي ال تنعقد ميينه. وال مل تنعقدجلاج أو عجلة أو صلة كالم: "ال وهللا, وبلى وهللا, "

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ لقوله تعاىل: (5)تتعلهق به كفارة

, هو اليمنيقصدمت. قالت عائشة رضي هللا عنها: لغو أي  .(6) چۈ  ۈ  ٴۇ
  .(7)ورفعه أبوداود وابن حبان . رواه البخاري.قول الرجل: ال وهللا وبلى وهللا

                                                           

 (.11/7انظر الروضة )( 1)

)سورة النجم:  چھ  ے  ے چ  البخاري يف صحيحه, ابب: أخرجهمتفق عليه: ( 2)
(  1647(, ومسلم يف صحيحه, ابب من حلف ابلالت والعزهى, برقم )4860(, برقم )19

 رسول قال: قال ، هريرة أيب عن عبد الرمحن، بن محيد عن الزهري، كالمها من طرق عن
 هللا. إال إله ال: فليقل والعزى، والالت: حلفه يف فقال حلف من: "  هللا

 (.10/21انظر النقل عنه يف النجم الوهاج )( 3)

 (.562انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 4)

(, ومغين 5/187(, والغرر البهية )10/22(, والنجم الوهاج )12/229انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/187احملتاج )

 .89املائدة: سورة ( 6)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ  البخاري موقوفا, ابب أخرجه( 7)

 بن ( من طريق علي4613(, برقم )225)سورة البقرة:  چپ  پ  پ  پ  ڀ  
أبو  أخرجهعنها. و  هللا رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، سعري، عن بن مالك عن سلمة،

 السامي، مسعدة بن ( من طريق محيد3254برقم ), داود يف سننه مرفوعا, ابب لغو اليمني
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أحدمها مرة, واآلخر أخرى. أمها لو قال: وهللا, بلى وهللا يف  (1)واملراد أن يقول/
ا غري مقصودة.وقت واحد, فقال املاوردي ا  : األوىل لغو؛ ألّنه والثانية منعقدة؛ ألّنه

. ولو كان ُيلف على شيء, فسبق لسانه إىل غريه فهو يف معىن (2)استدراك مقصود منه
, صحدِهق. ويف الطالق والعتاق واإليالء ال اليمنيوإذا حلف, وقال: مل أقصد  .اليمنيلغو 

 فلو اقرتن ابليمني ما يدله على". وقال اإلمام: (3)يحصدهق يف الظاهر لتعلهق حق الغري به
وأفهم كالمه أنهه ال بده من القصد, وكذلك  .(4)"القصد مل يحقَبل قوله على خالف الظاهر

 .(5)االختيار. فال تنعقد ميني الصيب واجملنون واملكره
على املاضي كما تنعقد  اليمنيأي تنعقد  "وتصحا على ماض ومستقبلقوله: "
الغموس. مسيت  اليمني. فإن حلف على ماض كاذاب وهو عامل, فهي (6)على املستقبل

                                                           

 أخرجهعائشة رضي هللا عنها. و  عن عطاء، عن الصائغ، إبراهيم إبراهيم، عن بن حسان عن
 به العبد هللا يؤاخذ ال الذي اللغو وصف عن اإلخبار أيضا ابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر

للبخاري. وصححهه األلباين ( من طريق آخر عن محيد, به. واللفظ 4333كالمه, برقم )  يف
 (.8/194يف اإلرواء )

 /ج/أ(.237) (1)
 فصارت استدراك ألّنا منعقدة، الثانية وكانت مقصودة غري ألّنا لغوا؛ األول ونصه: "كان( 2)

 .(289/ 15) الكبري مقصودة". انظر احلاوي

وكفاية األخيار (, 10/23(, والنجم الوهاج )11/3(, والروضة )12/230انظر فتح العزيز )( 3)
(1/541-542.) 

 (.11/3انظر النقل عنه يف الروضة )( 4)

 (.6/181(, و مغين احملتاج )2/600(, و اإلقناع )10/22انظر النجم الوهاج )( 5)

(, والتهذيب 18/291(, وّناية املطلب )3/94(, واملهذب )193انظر التنبيه )ص( 6)
(8/102.) 
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ا تغمس صاحبها يف اإلمث أو يف النار. وهي من الكبائر.  .(1)وجتب هبا الكفارة به؛ ألّنه

جاهال فال إمث. ويف وجوب الكفارة القوالن فيمن فعل احمللوف عليه  (2)فإن كان
 . ويستثىن من املستقبل ممتنع احلنث لذاته كقوله: وهللا ال أصعد السماء.(3)انسيا

فاألصحه أنه ميينه ال تنعقد, خبالف ألصعدنه السماء فاألصحه انعقاد ميينه ولزوم الكفارة 
 .(4)يف احلال

ۈئ  ېئ  ېئ  چ  لقوله تعاىل: ؛اليمنيأي تكره  وهي مكروهة"قوله: "

ا احللف حنث أو ندم: وقال  .(6). أي ال تكثروا احللف ابهلل(5) چېئ  ىئ  . إمنه
ا يعجز عن الوفاء مبوجبها.(7)رواه ابن ماجه وابن حبان يف صحيحه وجعل  . وألنهه رمبه

                                                           

 (.11/3(, والروضة )12/229زيز )(, وفتح الع8/102انظر التهذيب )( 1)

 لفظة )كان( ساقطة من )ج(.( 2)

(, 11/3(, والروضة )12/229والصحيح من املذهب وجوب الكفارة. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.6/188(, ومغين احملتاج )10/23والنجم الوهاج )

تح الوهاب (, وف14/405(, وكفاية النبيه )11/34(, والروضة )12/291انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/3(, وحتفة احملتاج )2/243)

 .224سورة البقرة: ( 5)

 (.4/246(, وأسىن املطالب )6/188(, ومغين احملتاج )10/25انظر النجم الوهاج )( 6)

(, وابن حبان يف 2103حنث أو ندم, برقم ) ابن ماجه يف سننه, ابب اليمني أخرجه( 7)
(, واحلاكم 4356أسبابه, برقم ) يف احللف من املرء يكثر أن عن الزجر صحيحه, ابب ذكر

 كدام،  بن بشار عن معاوية، ( كلهم من طرق عن أيب7835يف كتاب األميان والنذور, برقم )
 كنت  عمر رضي هللا عنهما. وقال احلاكم عقب احلديث: قد ابن عن زيد، بن حممد عن

 قول من صحيح الكالم وهذا عليه، أقف فلم مسعر, أخو هذا بشار دهري من برهة أحسب
 (.8/232عمر رضي هللا عنهما. وضعفه األلباين يف سلسلة األحاديث الضعيفة ) ابن



 األيمانالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب 
 

 

 
622 

يف تعليقهما املكروه االستكثار منها. قال الزركشي:  (1)البغوي والشيخ إبراهيم املروذي
 . (2)"وهو ظاهر"

. ويستثين (3)وهللا الغزونه قريشا: أي فال تكره؛ لقوله  إالا يف طاعة" قوله: "
ا ال تكرهأيضا األميان الواقعة يف الدعاوي, إذا كانت  وكذا ال تكره  .(4)صادقة, فإّنه

  .(6)هللا ال ميله هللا حىت متلهوافو: كقول النيب   (5)للحاجة كتوكيد كالم وتعظيم أمره
 

                                                           

 /ب(.71/ل7انظر النقل عنهما يف قوت احملتاج ) (1)

 (.572انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 2)

 (, وابن حبان يف صحيحه, ابب ذكر7/241أبو نعيم األصبهاين يف حلية األولياء ) أخرجه (3)
(, والطرباين يف األوسط, 4343يسرية, برقم ) سكتة بعد ميينه يف استثىن من عن احلنث نفي

 عباس, ابن عن عكرمة، عن مساك، ( كلهم من طرق عن1004ابب من امسه أمحد, برقم )
 عن مساك ه. وقال أبو نعيم األصبهاين عقب احلديث: وحديثفذكر  : هللا رسول قال: قال

 يف الطرباين رواه الزوائد: اثبت. وقال اهليثمي يف جممع مشهور عباس ابن عن عكرمة،
. قال اخلطيب يف اترخيه بعد ذكر احلديث: (182/ 4) الصحيح رجال ورجاله األوسط،

 "عباس ابن عن عكرمة، عن مساك، عن هللا، عبد بن وشريك الثوري سفيان رواه "وقد
 صحيح، عنه فاحلديث. فيها اضطراب ال صحيحة مساك عن سفيان رواية فإن. (8/416)

 (.6/376وقال األلباين: "صحيح لغريه". انظر التعليقات احلسان ) .املوفق" وهللا

 (. 10/25(, والنجم الوهاج )11/20(, والروضة )12/261انظر فتح العزيز )( 4)

(, وحتفة احملتاج 2/244(, وفتح الوهاب )4/246(, وأسىن املطالب )11/20انظر الروضة )( 5)
(10/13 .) 

(, 43البخاري يف صحيحه, ابب أحب الدين إىل هللا أدومه, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (6)
(  785ومسلم يف صحيحه, ابب أمر من نعس يف صالته أو استعجم عليه القرآن, برقم )

 عائشة رضي هللا عنها. عن عن أبيه، هشام، عن عن ُيىي، كالمها من طرق
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أي ابليمني  (1)/, عصى"فإن حلف على تركِّ واجٍب أو فعلِّ حرامٍ  قوله: "
. أي جيب عليه أن ُينث نفسه, ويكفهر عن حنثه؛ ألنه "(2)"ولزمه احلنث وكفارة

/ب[ الواجب الهذي ميكن 377] (4). واستثىن اإلمام البلقيين(3)اإلقامة على ذلك معصية
سقوطه كالقصاص بعد احلكم به. فإنهه ميكن سقوطه ابلعفو لقصة أنس بن النضر. 
, فإنهه ال  والواجب على الكفاية كما لو حلف ال يصلهي على فالن امليت حيث مل يتعنيه

وقسم ما ذكره املصنف حلفه على فعل واجب أو ترك حرام,  .(5)يعصي هبذا احللف
  .(6)اعة, واإلقامة عليها واجبة, واحلنث معصية, موجب للكفارةفيمينه ط

أي كما إذا حلف أن ال يعود مريضا أو ال يزور  أو ترك مندوب" قوله: "
 چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  . قال تعاىل:(7)صديقا أو ال يكلهمه أو ال يربه جاره

 (9)"؛ُسنا حنثُه, وعليه كفارةأي يف صالته أو غريها " أو فعل مكروه"اآلية. قوله: " (8)

                                                           

 /ب/ب(.468)( 1)

 ويف )ب(: )الكفارة( بدل )كفارة(. (2)

(, وحتفة 12/261(, وفتح العزيز )10/489(, والبيان )10/370انظر حبر املذهب )( 3)
 (.10/13احملتاج )

 (.10/13انظر النقل عنه يف حتفة احملتاج )( 4)

 (.6/189(, ومغين احملتاج )10/13(, وحتفة احملتاج )4/247طالب )انظر أسىن امل( 5)

 (.10/26(, والنجم الوهاج )11/20(, والروضة )18/115انظر اجملموع )( 6)

 (.10/27(, والنجم الوهاج )18/14(, واجملموع )8/104انظر التهذيب )( 7)

 .22سورة النور: ( 8)

 (.18/10واجملموع )(, 3/95(, واملهذب )194انظر التنبيه )ص( 9)
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, : إينه وهللا ال أحلف على ميني, فأرى غريها خريا منها إاله كفهرتح عن مييينلقوله 
 . (1)وأتيت الهذي هو خري. متفق عليه

أي وهو الوفاء؛ لقوله  "أو ترك مباح أو فعله فاألفضل ترك احلنث قوله: "
  چ "؛ لقوله تعاىل:"وقيل: احلنث. (2)چگ  گ  گ   گ  ڳ  چ تعاىل:

. ولينتفع املساكني إبخراج الكفهارة. وقيل: يتخري (3) چۀ  ۀ ڻ 
وحمله اخلالف ما ال يتعلق بفعِله, وال ترِكه غرٌض  .(5)إليه اإلمام البلقيينومال  .(4)بينهما

ديين كدخول دار. أمها إذا حلف ال أيكل طيبا, وال يلبس انعما. فقال الشيخ أبو 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  : هي ميني مكروه؛ لقوله تعاىل:(7)ومجاعة (6)حامد

ا مينيح طاعٍة اتباعا للسلف يف خشونة  (9)اآلية. واختار القاضي أبو الطيب (8) چ أّنه

                                                           

 لنوائب اخلمس أن على الدليل ومن: البخاري يف صحيحه, ابب أخرجهمتفق عليه: ( 1)
 . واللفظ ملسلم.( كالمها من طرق عن أيب موسى األشعري 3133املسلمني, برقم )

 .91سورة النحل: ( 2)
 .51سورة املؤمنون: ( 3)

(, والنجم الوهاج 14/407ة النبيه )(, وكفاي11/20واألفضل كما ذكر. انظر الروضة )( 4)
 (. 6/189(, ومغين احملتاج )10/14(, وحتفة احملتاج )10/27)

 (.3/475انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 (.7/248انظر الوسيط )( 6)

(, وأسىن املطالب 11/20(, والروضة )18/115(, واجملموع )12/261انظر فتح العزيز )( 7)
(4/247.) 

 .32األعراف:  سورة( 8)

 (.10/491انظر النقل عنه يف البيان )( 9)
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. وصوهبه (1)"خيتلف ذلك ابختالف أحوال الناس وقصودهم"العيش. وقال ابن الصباغ: 
  .(2)الرافعي

يعين أنهه جيوز تقدمي  "وله تقدمي كفارة بغري صوم على حنث جائزقوله: "
: إذا حلفت على ميني,  (4) عبد الرمحن بن مسرةل ؛ لقوله (3)الكفارة على احلنث

خري. رواه أبوداود  , مث ائت الهذي هوفرأيت غريها خريا منها, فكفهر عن ميينك
 . (1)وهو يف الصحيحني بلفظ "وائت" ابلواو (6)./(5)والنسائي

                                                           

 (.3/475انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 1)

(, وفتح الوهاب 11/20(, والروضة )18/115(, واجملموع )12/262انظر فتح العزيز )( 2)
(2/244 .) 

 (.3/173)(, وّناية املطلب 3/115(, واملهذب )15/290انظر احلاوي الكبري )( 3)

 حتول. قصي بن مناف عبد بن مشس عبد بن حبيب بن مسرة بن الرمحن عبد سعيد أبو هو (4)
 عبد أسلم حني  هللا رسول فسماه, الكعبة عبد امسه وكان. ونزهلا البصرة إىل الرمحن عبد

 على عامر بن هللا عبد واستعمله. اإلمارة تسأل ال الرمحن عبد اي: له وقال. الرمحن
. هــــ 51 سنة هبا فمات. البصرة إىل رجع مث, فتوحا هبا ففتح, خراسان وغزا, سجستان

(, 260/ 7) الكربى الطبقات انظر. سفيان أيب بن زايد عليه وصلى. هـــــ 50 سنة: وقيل
 . (167/ 2) قانع البن الصحابة ومعجم(, 41: ص) خياط بن خلليفة والطبقات

(, والنسائي يف 3277أبو داود يف سننه, ابب الرجل يكفر قبل أن ُينث, برقم ) أخرجه( 5)
 فيمن جاء ما (, والرتمذي يف سننه, ابب3784الصغرى, ابب الكفارة قبل احلنث, برقم )

( كلهم من طرق عن احلسن, عن عبد 1529منها, برقم ) خريا غريها فرأى ميني على حلف
عقب احلديث: حديث حسن صحيح. وصححهه ابن  . وقال الرتمذيالرمحن بن مسرة 

 (.506حجر. انظر بلوغ املرام )ص
 /ج/ب(.237) (6)



 األيمانالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب 
 

 

 
626 

وهذا إذا كفهر بغري الصوم, ومل يكن احلنث معصية. ويستحب أتخري التكفري 
. وأفهمه كالم املصنف. والصحيح أنهه ال جيوز تقدمي (2)على احلنث على املنصوص

بدنية, فلم جيز تقدميها على وقت وجوهبا  التكفري ابلصوم على احلنث؛ ألنهه عبادة 
. وأفهم قوله على حنث أنهه ال (4)لعموم احلديث (3)كالصالة وصوم رمضان. وقيل: جيوز

. وال خالف فيه. وكان األوىل تقدمي الفصل هنا؛ ألنهه اليمنيجيوز تقدميها على عقد 
  .(5)أول الكالم يف الكفارة

. إذا كان احلنث مبعصية . قلت: هذا أصحا وهللا أعلم"(6)قيل: وحرامٍ قوله: "
أنهه ال جيوز أن يكفهر قبل احلنث؛ ألنهه يتطرق به  (7)أبن حلف ال يزين فاملرجهح يف احملرر

اجلواز تبعا  (8)إىل ارتكاب حمظور, والتعجيل رخصة, فال يليق ابملعاصي. ورجهح املصنف

                                                           

ٱ  ٻ  ٻ  چ  البخاري يف صحيحه, ابب أخرجهمتفق عليه: ( 1)

(, ومسلم يف 6622, برقم )(89اآلية. )سورة املائدة:  چٻ   ٻ  پ 
خري, برقم  هو الذي أييت أن منها خريا غريها فرأى ميينا حلف من ندب صحيحه, ابب

 .مسرة  بن الرمحن عبد عن احلسن، عن حازم، بن ( كالمها من طرق عن جرير1652)

 (.8/155انظر خمتصر املزين )( 2)

(, والنجم الوهاج 11/17(, والروضة )12/258والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 3)
(10/28.) 

 أي حديث عبد الرمحن بن مسرة السابق.( 4)

(, والروضة 18/116(, واجملموع )12/258(, وفتح العزيز )116-3/115انظر املهذب ) (5)
(11/17 .) 

 ويف )ب( و)ج(: )وقيل: حرام( بدل )قيل: وحرام(.( 6)

 (.474انظر احملرر )ص( 7)

 (.11/18انظر الروضة ) (8)
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؛ ألنه احمللوف عليه حرام قبل اليمني؛ ألنه احلظر يف الفعل ليس من حيث (1)لألكثرين
  .(2)وبعدها. فالتكفري بعدها ال يتعلق به استباحة اليمني

التكفري عن الظهار ابملال بعد يعين أنه  وكفارة ظهار على العود" قوله: "
ا  الظهار وقبل العود جائز؛ ألنه الظهار أحد السببني والكفارة منسوبة إليه كما أّنه

. وهذا هو املذهب. وقيل: فيه اخلالف يف احلنث احملرم. وليس اليمنيمنسوبة إىل 
. أمها إذا ظاهر, (3)ابلتكفري إىل احلرامبشيء؛ ألنه العود ليس حبرام حىت يقال إنهه يتطرق 

وأعتق على االتصال عن ظهاره, فليس بتكفري قبل العود, بل هو تكفري مع العود؛ ألنه 
واحرتز بقوله "على العود" عن تقدميها  اشتغاله ابإلعتاق عود. واحلكم اإلجزاء أيضا.

أي وجيوز تقدمي   وقيل على املوت" قوله: " .(4)على الظهار. فال جيوز على املشهور
كفارة القتل على املوت, لكن بعد اجلرح, ومثله تقدمي جزاء الصيد بعد جرحه وقبل 

. (5)احملرم موته على املذهب فيهما. وقيل: فيهما اخلالف يف تقدمي الكفارة على احلنث

                                                           

تاج (, وحتفة احمل10/29(, والنجم الوهاج )12/258وهو األصح. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.8/181(, وّناية احملتاج )6/190(, ومغين احملتاج )10/15)

(, ومغين احملتاج 10/15(, وحتفة احملتاج )11/17(, والروضة )12/259العزيز )فتح انظر  (2)
(6/190.) 

(, والنجم الوهاج 19-11/18(, والروضة )12/260العزيز ) فتح واملذهب كما ذكر. انظر (3)
 (.10/16(, وحتفة احملتاج )10/29-30)

(, وحتفة احملتاج 7/194(, والغرر البهية )10/30واملشهور كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (4)
 (.8/182(, وّناية احملتاج )6/191(, ومغين احملتاج )10/16)

(, وحتفة احملتاج 10/30(, والنجم الوهاج )12/253تح العزيز )واملذهب كما قال. انظر ف( 5)
 (.8/182(, وّناية احملتاج )6/191(, ومغين احملتاج )10/16)
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. وال جيوز تقدمي كفارة (1)وهذا يف التكفري ابإلعتاق. أمها الصوم فال يقدهم على الصحيح
قتل على اجلرح حبال؛ ال يف اآلدمي وال يف الصيد, وال تقدمي كفارة اجلماع يف شهر ال

, وال تقدمي فدية احللق (2)رمضان, وال يف احلج والعمرة على اجلماع على الصحيح
  .(3)والتطيب واللبس عليها. فإن ٌوجد سبٌب جيوهز فعلها جاز التقدمي على األصحه 

أبن قال: إن شفى  تعجيل املنذور إذا كان مالياجيوز أي  ومنذور مايل" قوله: "
هللا مريضي أو رده غائيب, فللهه عليه أن أعتق أو أتصدهق بكذا, فيجوز تقدمي اإلعتاق 

ويف أصل الروضة يف تعجيل الزكاة أنه العتق  .(4)والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب
. وأشار اإلمام البلقيين إىل أنه املعتمد املذكور (5) جيز  على األصحه قبل الشفاء ال

فرع: يحشرَتط يف إجزاء العتق املعجل عن الكفارة بقاء العبد حيها مسلما إىل 
. وقال (1)وفيه احتمال للبغوي .(7)احلنث. فلو مات أو تعيهب أو ارتده قبله مل جيز

 .(3)كالزكاة أي إذا علم القابض التقدمي/: إذا قدهم, مث مل ُينث, اسرتده  (2)الدارمي

                                                           

(, 12/258(, وفتح العزيز )8/109والصحيح كما ذكر. وفيه أنهه يقدم. انظر التهذيب )( 1)
 (.10/30(, والنجم الوهاج )11/18والروضة )

(, والروضة 12/259قيل: جيوز التقدمي عليها. انظر فتح العزيز )والصحيح كما ذكر. و ( 2)
 (.10/30(, والنجم الوهاج )16/251(, وكفاية النبيه )11/18)

-11/18(, والروضة )12/160وهو األصح. وقيل: ال جيوز التقدمي حبال. انظر العزيز ) (3)
 (.4/246(, وأسىن املطالب )19

(, ومغين احملتاج 10/16(, وحتفة احملتاج )10/31لوهاج )(, والنجم ا2/214انظر الروضة ) (4)
(6/191.) 

(, 10/30(, والنجم الوهاج )2/214(, والروضة )3/20وهو األصح. انظر فتح العزيز )( 5)
 (.10/16(, وحتفة احملتاج )3/244وفتح الوهاب )

 (.477-3/476انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 (. 8/181(, وّناية احملتاج )10/15(, و حتفة احملتاج )15/7انظر كفاية النبيه ) (7)
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 فصل

أي من  "بني عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكني اليمنييتخري يف كفارة "
كل مسكني مدا حب من غالب قوة بلده " .(4)األحرار املسلمني. نصه عليه

                                                           

 (.8/110انظر التهذيب )( 1)

 (.4/245انظر النقل عنه يف أسىن املطالب )( 2)

 /ب/أ(.469)( 3)

 (.4/195انظر األم ) (4)
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ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ ؛ لقوله تعاىل:(1)" أي كسوة عشرة مساكنيوكسوهتم

 .(2) چۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ
بسفه أو فلس, ال يكفهر ابملال أيضا, بل ابلصوم  ويستثىن العبد كما سيأيت. واحملجور 

ألداء على األصحه. , فالنظر إىل حال ا(3)كاملعسر. فإن انفك احلجر, ومل يصم, وأيسر
. وقوله "عتٍق كالظهار" أي كالعتق اجملز  يف الظهار. (4)قاله البلقيين فيثبت التخيري.

" خيرج التمر واألقط وغريمها. وقد تقده  م يف الكفارة أنه جنس الطعام وقوله "مده حبه
. (7)چې (6)/ۉچ وقوله "من غالب قوة بلده"؛ لقوله تعاىل: .(5)الكفارة كالفطرة

ولو أطعم بعض العشرة, وكسا بعضهم, مل جيزئه  .(8)واألوسط األعدل وهو غالب القوت
كما ال جيز  أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو مخسه. ولو أطعم عشرة, وكسا 
 , عشرة, وأعتق رقبة أو أطعم ثالثني مسكينا أو كساهم عن ثالث كفارات, ومل يعنيه

 .(9)أجزأه عنهن بناء على أنه تعيني النية يف الكفارات ال يحشرَتط
الواجب ثوب يعين أنه  مبا ُيسمَّى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار" قوله: "

سم يقع على مجيع ذلك, سواء كان من ؛ ألنه االقميص أو سراويل أو حبة أو قَباءَ 
                                                           

(, 10/31(, والنجم الوهاج )12/371(, فتح العزيز )15/299انظر احلاوي الكبري ) (1)
 (.6/191ومغين احملتاج )

 .89سورة املائدة: ( 2)

 (.6/191انظر مغين احملتاج ) (3)
 (.3/477انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)
 (.8/307انظر الروضة ) (5)
 /ج/أ(.238) (6)
 .89سورة املائدة: ( 7)

 (.14/316(, وكفاية النبيه )17/380(, واجملموع )3/73انظر املهذب ) (8)
 (.  4/248(, وأسىن املطالب )11/21(, والروضة )12/271انظر فتح العزيز ) (9)
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  الكرابسصوف أو شعر أو قطن أو كتان أو حرير. وال يحشرَتط املخيط, بل جيوز دفع 
. قال (3)عن األصحاب (2)نقله من زوائده . وجيز  املنديل الهذي ُيمل يف اليد.(1)

وفيه نظر؛ ألنه الصحيح عدم إجزاء الذرع وهو ثوب ال أكمام له, وهو "الدمريي: 
وعن  . انتهى.(4)"ساتر لغالب البدن. واملنديل ال يسمهى كسوة عادة وال لغة

/أ[ عادة غالب الناس أو اندرهم 378جيز  قميص اللهْبد يف بلٍد جرت ] (5)الصيدالين
قال يف  أنهه ال جيز  ما ال يعتاد لبسه كجلود وحنوها. (6)بلبسه. ويف زايدته عن الدارمي

. وحكيا وجهني (8)والروايين (7)ومفهومه إجزاؤها إذا اعتيد. وبه جزم املاوردي"التحرير: 
 . (9)"فيما ال يعتاد

وحكى يف  أي خلروج ذلك عن الكسوة. ال خٍف وقفازين ومنطقٍة" قوله: "
والقلنسوة والتِهب ان  (11)وجهني يف اخلف والدرع واملكعهب وهو املداس (10)الروضة وأصلها

                                                           

 ثياب وهى الكرابيس، واجلمع. منه أخص   والِكْرابَسةح . الكاف بكسر معرب، فارسيٌّ  سح الِكْراب (1)
(, واملخصص 7/162, واحملكم واحمليط األعظم )(970/ 3) الصحاحانظر  .خشنة

(1/386). 
 (.11/22انظر الروضة ) (2)
 (.6/191(, ومغين احملتاج )10/31(, وحتفة احملتاج )10/31انظر النجم الوهاج ) (3)
 (. 10/33انظر النجم الوهاج ) (4)
 (.12/274انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (5)
 (. 11/23الروضة ) انظر (6)
 (.11/431انظر احلاوي الكبري ) (7)
 (.11/455انظر حبر املذهب ) (8)
 (.3/478انظر حترير الفتاوى )( 9)

 (.11/23(, والروضة )12/274انظر فتح العزيز ) (10)
 (.1/718(, ولسان العرب )2/534(, واملصباح املنري )1/211انظر هتذيب اللغة ) (11)
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وال جتز  اْلِمنطقة واخلامت قطعا.   .(2). وصحهح املنع(1)وهو سراويل قصري ال تبلغ الركبة
. والقفاز شيء (4)على املذهب. واْلِمنطقة بكسر امليم ما يشد به الوسط (3)وكذا التكهة

يعمل لليدين كما تقدهم. ومل أر ذكره يف الروضة وأصلها. قال الزركشي: "وال يبعد طرد 
. وبه صرهح القاضي احلسني   .(6)يف تعليقه" (5)اخلالف فيه؛ ألنهه يف معىن اخلفه

. فيجوز سراويل صغري للكبري ال إليه وال ُتشََتط صالحيته للمدفوعقوله: "
أي على األصحه؛ ألنهه ال يحشرَتط أن يلبس اآلخذ ما أيخذه. وقيل: ال  يصلح له"

ز  منع التبان  (9)والنووي (8). وصحهحه اإلمام البلقيين. قال: وتصحيح الرافعي(7)جيح
 .(10)يقتضيه

                                                           

 (.14/215(, وهتذيب اللغة )1/237(, ومعجم ديوان األدب )8/129انظر العني ) (1)
(, والنجم 11/23(, والروضة )12/274وهو الصحيح من املذهب. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.6/191( ومغين احملتاج )10/32الوهاج )
(, 6/650ظم )التكة واجلمع تكك وتكاك: وهو رابط السراويل. انظر احملكم واحمليط األع (3)

 (.10/406(, ولسان العرب )1/393واملخصص )
(, 1/176(, والزاهر يف معاين كلمات الناس )1/365انظر غريب احلديث البن قتيبة ) (4)

 (.9/24وهتذيب اللغة )
 (.10/33انظر النقل عنه يف النجم الوهاج )( 5)

 (.599هاين بن الربك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: ( 6)

(, ومغين احملتاج 10/33(, والنجم الوهاج )11/22والصحيح القول األول. انظر الروضة ) (7)
(6/192.) 

 (.12/272انظر فتح العزيز ) (8)
 (.11/22انظر الروضة ) (9)
 (.3/477انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (10)
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الكفارة وكسوهتا للصغار جائز كما يف الزكاة. ويتوىل الويل فرع: صرف طعام 
 . (1)األخذ

أي جيوز أن يدفع إىل الرجل كسوة  وقطن وكتان وحرير المرأة ورجل" "قوله:
 . (2)املرأة. وقيل: ال جيوز دفع احلرير للرجل

أي جيز  امللبوس ما مل تذهب قوته كالطعام  ولَبيٌس مل تذهب قوتُه" " (3)قوله: 
العتيق. وال جيز  ما خيرق أو ذهبت قوته؛ ألنهه معيب كالطعام املسوس. واملستحب أن 

النسج الهذي ال يدوم إاله بقدر ما  (5) محَهْلَهلو  .(4)يكون جديدا خاماا كان أو مقصورا
 أنهه ال جيز .  (6)يدوم الثوب البايل. قال اإلمام: )يظهر(

أي املخريه فيها أبن مل يكن معه ما يصرفه يف  "فإن عجز عن الثالثة قوله: "
 لقوله تعاىل:"؛ لزمه صوم ثالثة أايمواحد منها فاضال عن كفايته وكفاية عياله, "

                                                           

 (.4/249(, وأسىن املطالب )11/22( الروضة )12/272انظر فتح العزيز ) (1)
(, والنجم 11/22(, والروضة )12/274والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (2)

 (. 10/33الوهاج )
أي جيوز أن يدفع إىل الرجل كسوة املرأة. وقيل: ال جيوز دفع احلرير سقط من )ج( قوله )( 3)

 (.للرجل. قوله

(, وأسىن املطالب 11/22(, و الروضة )12/273(, وفتح العزيز )10/590انظر البيان ) (4)
(4/249   .) 

 (.5/241(, وهتذيب اللغة )1/223(, ومجهرة اللغة )3/354انظر العني ) .أي رقيق النسج( 5)

 أن ويف )أ(: )األظهر( بدل )يظهر(. والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(. ونصه: "فيظهر( 6)
 (.317/ 18) املطلب واالستمتاع". انظر ّناية اإلمتاع إىل نظراا  جيز  ال: نقول
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. وليس يف الكفارات ما فيه (1) چ ۈئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ
 . (2)اليمنيختيري وترتيب إاله كفارة 

؛ ألنه الثالثة مطلقة غري مقيدة ابلتتابع. يف األظهر" وال جيب تتابعها قوله: "
فإن غاب ماله انتظره . قوله: "(3)يف آية الظهار والثاين: جيب محال للمطلق على املقيهد

أي ينتظره حىت يؤدي منه أحد اخلصال الثالث؛ ألنه الكفارة على الرتاخي.  "ومل يصم
  .(4)ولو مات أحديت من تركته, ولو مل جيد الرقبة وماله حاضر انتظر وجودها

. وقلنا: ميلك, إالا إذا ملاكه سيده طعاما أو كسوةوال يكفر عبد مبال "قوله: 
. اعلم أنه كل مكلف حنث يف ميينه تلزمه الكفارة, سواء كان حرا أو بل يكفر بصوم"

وغريها ابلصوم؛ ألنهه ال ميلك على  اليمنيعبدا, مسلما أو كافرا, لكن العبد يكفهر عن 
. وإن قلنا: ميلك بتمليك سيده, فإن أطلق التمليك فليس له إخراج الكفارة (5)األظهر

بغري إذن سيده. وإن ملهكه الطعام أو الكسوة ليخرجه يف الكفارة أو ملهكه مطلقا, مث 
تقه عن الكفارة مل . ولو ملهكه عبدا ليع(7)له يف ذلك, كفهر ابإلطعام أو الكسوة/ (6)أذن

يقع عن الكفارة على املذهب؛ ألنه العتق يستعقب الوالء وهو ال يكون لرقيق. فإن 
                                                           

 .89سورة املائدة: ( 1)

 (.7/219(, والوسيط )18/318(, وّناية املطلب )199انظر التنبيه )ص (2)

(, والنجم الوهاج 11/21(, والروضة )12/272واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.10/18ة احملتاج )(, وحتف10/35)

(, ومغين 10/35(, والنجم الوهاج )1/418(, وكفاية األخيار )8/297انظر الروضة ) (4)
 (.   5/35احملتاج)

(, وكفاية النبيه 8/300(, والروضة )12/274واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 5)
(14/324.) 

 سقط كلمة )أذن( من )ج(.( 6)

 /ب/ب(.469)( 7)
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قلنا: ال ميلك مل جيز قطعا. واملكاتب يكفهر ابإلطعام أو الكسوة إبذن السيد على 
  .(1)األظهر, ال ابلعتق على املذهب, وإن أذن السيد

وكان حلف وحنث ّنار " (2)أي الصوم لشدة حره أو طول/ "فإن ضراه"قوله: 
بال  أي احللف واحلنث " أو وجدا" إلذن السيد فيهما " إبذن سيده, صام بال إذن"؛

أي إذا كان الصوم يضرهه؛ ألنه السيد مل أيذن يف السبب, وفيه  إذن مل يصم إالا إبذن"
و خالف, وصام, أمث, وأجزأه. ول .(3)ضرر عليه, فكان له منعه منه وإخراجه منه كاحلج

أمها إذا مل يضرهه, ومل مينعه عن اخلدمة, فال منع على األصحه. كذا أطلقه يف الروضة 
للسيد منع األمة من الصوم, وإن مل تضرهر به لالستماع "وقال يف التحرير:  .(4)وأصلها
 . (5)"الناجز

" أي اعتبار احللف"فاألصحا أي احللف واحلنث  وإن أذن يف أحدمها" قوله: "
فإن كان إبذن السيد مل ُيتج يف الصوم إىل إذن؛ ألنه إذنه يف احللف إذٌن فيما يرتتب 
عليه. وإن حلف بغري إذنه, وحنث إبذنه, مل يعترب إذنه يف احلنث. فال يصوم إاله إبذنه؛ 

ح يف واملصحه  (6)وهذا التصحيح تبع فيه احملرر ألنهه مل أيذن يف السبب األول وهو احللف.
اعتبار اإلذن يف احلنث. فيصوم بال إذن, إن حنث إبذن السيد؛  (1)والروضة (7)الشرحني

                                                           

(, والنجم الوهاج 11/24(, والروضة )321-9/320واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.15/15(, وكفاية النبيه )10/36)

 /ج/ب(.238) (2)
 (.10/36(, والنجم الوهاج )1/321(, وغاية البيان )6/194انظر مغين احملتاج ) (3)
(, وّناية احملتاج 6/194)(, ومغين احملتاج 11/24واألصح كما ذكر. انظر الروضة ) (4)

(8/184.) 
 (.3/480انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

 (.474انظر احملرر )ص( 6)

 (.9/321انظر فتح العزيز ) (7)
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وُيتاج إىل اإلذن إن  ألنه احلنث يستعقب الكفارة. فاإلذن فيه يكفي إذان يف التكفري.
 . (2)مانعة من احلنث. فليس إذنه فيها إذان يف التزام الكفارة اليمنيحلف إبذنه؛ ألنه 

. املبعض إن  ؛ ال عتٍق"وَمن بعُضه حرا وله مال يكفار بطعام أو كسوة قوله: "
أنهه ال يكفهر  (4)املنصوص (3)كان معسرا كفهر ابلصوم. وإن كان له مال فالصحيح

ابلصوم, بل يطعم أو يكسوا؛ ألنهه واجد. واملذهب أنهه ال يكفهر ابإلعتاق لتضمنه 
الوالية واإلرث. وليس هو من أهلهما. وقيل يف تكفريه ابلعتق قوالن كالقولني يف 

 .(5)املكاتب, إذا أعتق إبذن سيده عن كفارته

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.8/300انظر الروضة ) (1)
 (.3/368(, أسىن املطالب )15/18(, وكفاية النبيه )9/321انظر فتح العزيز ) (2)
(, والروضة 12/280ابلصوم. وقيل: يكفر به. انظر فتح العزيز )والصحيح أنهه ال يكفر ( 3)

 (.8/593(, والنجم الوهاج )11/27)

 (.8/401انظر خمتصر املزين )( 4)

(, وكفاية النبيه 11/27(, والروضة )12/280/281واملذهب كما قال. انظر فتح العزيز ) (5)
(15/19.) 
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 فصل

فليخرج يف أي وهو عند احللف فيها. " "حلف ال يسكنها أو ال يقيم فيها"
أي من الباب. فلو خرج من سطحها مع إمكانه من الباب " :. قال البلقيين(1)احلال"

وقيهد يف التنبيه  .. انتهى(3)"؛ ألنهه ابلصعود يف حكم املقيم(2)حنث كما قاله املاوردي
. وقال املصنف يف تعليقه على املهذهب: َشَرطَه (4)اخلروج املانع من احلنث بنية التحول

. وقال (5)املصنف, وذكر مجاعةا وافقوه, ومل يشرتطه بعضهم. والهذي قاله املصنف أظهر
 . (2)" (1)واجلمهور (6)الزركشي: "صرهح به الشافعي

                                                           

 (. 6/194(, ومغين احملتاج )10/21(, وحتفة احملتاج )4/252انظر أسىن املطالب ) (1)
 (.15/345انظر احلاوي الكبري ) (2)
 (.3/481انظر حترير الفتاوى ) (3)
 (.195انظر التنبيه )ص (4)
 (. 2/169املهذب ) شرح انظر (5)
 (. 4/164انظر األم ) (6)
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أي سواء طال مكثه أم ال؛ ألنه اسم  فإن مكث بال عذر حنث"قوله: "
. (3)السكىن يقع على االبتداء واالستدامة. وسواء أخرج أهله وأاثثه وبقي وحده أم ال

؛ ألنهه َحلَف على سكىن نفسه. فلو خرج, وترك وإن بعث متاَعه" وأشار إليه بقوله: "
عذر أبن أحغِلق فيها أهله أو متاعه, مل ُينث. واحرتز بقوله "بال عذر" عمها لو مكث ل

عليه الباب أو منع من اخلروج أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج أو كان مريضا أو 
زمنا ال يقدر على اخلروج, ومل جيد من خيرجه, مل ُينث. فإن وجد املريض من خيرجه, ومل 

 . (4)أيمره, حنث
, مل وإن اشتغل أبسباب اخلروج كجمع متاٍع وإخراج أهٍل ولبس ثوبٍ  قوله: "

وهو األصحه؛ ألنهه ال يعده ساكنا كما لو خرج يف احلال, مث  (5)جزم به يف احملرر حينث"
/ب[, فإنه األصحاب قالوا: ال 378عاد لنقل متاع أو زايرة أو عيادة أو عمارة ]

ُينث؛ ألنهه فارقها, ومبجرد العود ال يصري ساكنا. والثاين: ُينث؛ ألنهه أقام مع التمكن 
 . (6)من اخلروج

                                                           

 (. 10/39انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.618نظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ا( 2)

(, وأسىن 14/437(, وكفاية النبيه )11/30(, والروضة )12/286انظر فتح العزيز ) (3)
 (. 4/250املطالب )

(, وأسىن 14/437(, وكفاية النبيه )31-11/30(, والروضة )12/286انظر فتح العزيز ) (4)
 (.  4/250املطالب )

 (.474انظر احملرر )ص (5)
كفاية النبيه (, و 11/31(, والروضة )12/237واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.10/40(, والنجم الوهاج )14/438)
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ظ املتاع. فأصحه احتمايل ابن كج عدم احلنث. ولو احتاج إىل مبيت ليلة حلف
قال املاوردي: إن قدر على  .(1)ويف الكفاية لو أقام لغلق أبوابه وإحراز متاعه

. وقال أيضا: لو ضاق وقت الصالة, وعلم أنهه إن (3)حنث, وإاله فال على املذهب
 . (4)مقام احلسيخرج, فاتته, ال ُينث ابلصالة فيها إقامة للمنع الشرعي 

 
 

, مل ولو حلف ال يساكنه يف هذه الدار فخرج أحدمها يف احلال قوله: "
. "ويف (8)والنووي (7)جزم به الرافعي .(6)املفاعلة ال تتحقق إاله من اثنني (5)"؛ ألنه حينث

حكاه  (9)تتعلق بفعل احلالف حىت ال يرب خبروج اآلخر" اليمنياحلاوي وجه أنه 
سم عليه. فلو اشتغل احلالف أبسباب . وإن مكثا بال عذر حنث لصدق اال(10)الزركشي

 . (11)اخلروج فكما سبق

                                                           

 (.14/438يه )كفاية النبانظر   (1)
 ويف )ج(: )استنابة( بدل )االستنابة(.( 2)

 (.15/345احلاوي الكبري )انظر  (3)
 املصدر السابق.انظر  (4)
 سقط حرف )ن( من كلمة )ألنه( من )ج(.( 5)

 (.8/188(, وّناية احملتاج )10/23(, وحتفة احملتاج )10/41انظر النجم الوهاج )( 6)

 (.12/289فتح العزيز )انظر  (7)
 (.11/33الروضة )انظر  (8)
 (.15/346انظر احلاوي: )( 9)

 (.623انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 10)

 (.10/41انظر النجم الوهاج )( 11)
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أي ال ُينث  وكذا ُبِنِّ بينهما جدار, ولكل جانب مدخل يف األصحا" قوله: "
. ويف الروضة وأصلها أنه األصحه (1)الشتغاله برفع املساكنة. وتبع يف هذا الرتجيح احملرر

قال اإلمام  .(4)احلنث حلصول املساكنة إىل متام البناء بغري ضرورة (3)اجلمهور (2)عند/
أبمرمها. واخلالف مقيهد أبن يكون البناء بفعل احلالف أو أبمره أو بفعلهما أو "البلقيين: 

فلو كان أبمر غري احلالف. أمها احمللوف عليه أو غريه فإنهه ُينث احلالف قطعا؛ ألنه 
 .(5)"توجيه عدم احلنث ابشتغاله يرفع املساكنة يقتضي ذلك

فرع: لو مل يقيد لفظا, فإن نوى موضعا معيهنا من بيت أو دار أو درب أو حملهة 
نوى. وإن مل  (7)حممولة على ما اليمني (6)/أو بلد, فاملذهب والهذي قطع به اجلمهور أنه 

. فعلى (8)ينو موضعا, وأطلق املساكنة, حنث ابملساكنة يف أيه موضع كان على املشهور
هذا لو كاان عند احللف يف بيتني من خان, فال مساكنة وال حاجة إىل مفارقة أحدمها 

  اآلخر.
, فال حنث أو ال خيرج وهو خارجولو حلف ال يدخلها وهو فيها قوله: "

؛ ألنه الدخول االنفصال من خارج إىل داخل, واخلروج عكسه, ومل يوجد ذلك هبذا"

                                                           

 (.475احملرر )صانظر  (1)
 /ج/أ(.239) (2)
 (.10/41)(, والنجم الوهاج 14/441كفاية النبيه )انظر   (3)
 (.11/32(, والروضة )12/289انظر فتح العزيز )( 4)

 (.3/482انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 /ب/أ(.470)( 6)

 ويف )ب(: بزايدة )إذا( بعد )ما(.( 7)

(, 11/33(, والروضة )12/289واملشهور كما ذكر. وقيل: مل ُينث. انظر فتح العزيز ) ( 8)
 (.10/41والنجم الوهاج )
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ا كاالبتداء يف التحرمي  يف االستدامة. ويف قول أو وجه ُينث ابالستدامة فيهما؛ ألّنه
 .(1)الغريابلنسبة إىل ملك 

أو ال  قوله: " .(2)فرع: لو نوى بعدم الدخول االجتياز, فأقام, حنث يف األصحه 
يتزواج أو ال يتطهار أو ال يلبس أو ال يركب أو ال يقوم أو ال يقعد, فاستدام هذه 

يعين أنه ما  األحوال, حنث. قلت: حتنيثه ابستدامة التزوج والتطهار غَلٌط لذهوٍل"
من عدم  (5)وغريمها (4)من التحنيث يف الصورتني خمالف ملا يف الشرحني (3)ذكره يف احملرر

احلنث؛ ألنه االستدامة فيهما ليست كاالبتداء خبالف اللبس وما بعده؛ ألنهه يسمهى 
وقوله "غلط". قال اإلمام  لبسا وركواب وقياما وقعودا. وكذا استدامة استقبال القبلة.

وىل جبراين اخلالف من الدخول. والذهول ابملعجمة . وقال إنهه أ"ليس غلطا"البلقيين: 
 . (6)الغفلة والنسيان

تطيبا يف األصحا. وكذا وطٌء وصوم  (7)واستدامة طيب ليست قوله: "
موافق لقوله يف  وهو .(9)األصحه  (8). أي فال ُينث يف اجلميع علىوصالة. وهللا أعلم"

                                                           

(, والنجم الوهاج 11/28(, والروضة )12/283والصحيح القول األول. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.6/196(, ومغين احملتاج )10/24(, وحتفة احملتاج )10/42)

 (.6/196(, ومغين احملتاج )14/442انظر كفاية النبيه )( 2)

 (.475احملرر )صانظر  (3)
 /ب(.73/ل9غري )(, والشرح الص12/283انظر فتح العزيز )( 4)

 (.8/166(, والتهذيب )3/100املهذب )انظر  (5)
 (.4/83النقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر  (6)
 ويف )ج(: )ليس( بدل )ليست(.( 7)

 ويف )ج(: حرف )يف( بدل حرف )على(. (8)

(, ومغين احملتاج 10/25(, وحتفة احملتاج )10/42وهو األصح. انظر النجم الوهاج )( 9)
(6/197). 
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أي يف الطيب يف وطئ وصوم وصالة. وعبارة الرافعي  (1)"وذحكر الوجهان" الروضة:
" ابلتنكري. وال يؤخذ من ذلك ترجيح. ورجحه البلقيين احلنث يف الثالثة (2)"وذكر وجهان

يف اجلماع ابحلنث ابالستدامة كاللبس.  (4). وقال الزركشي: "جزم املاوردي(3)األخرية
الوجهني يف الصالة  (5)قال: وبه جزم صاحب االستقصاء يف الصوم. قال: وبىن البغوي

. وقضيته ترجيح احلنث؛ (6)على ما إذا حلف أن ال يصلهي, فشرع فيها, مث أفسدها"
 ألنه األصحه هناك احلنث مبجرد التحرمي. 

ث بدخول دهليٍز داخل الباب أو بني ومن حلف ال يدخل دارا حنقوله: "
 . (7)؛ ألنه من جاوز الباب عحده داخال. ويف قول: ال ُينث. وأوهلوه على الطاق"اببني

أي املعقود أمامها متصال هبا. وهذا  قداام الباب" (8) طاقال بدخول  قوله: "
الدار. وقيل: ُينث؛ ألنهه من الدار لدخوله يف  (9)هو األصحه؛ ألنهه ال يقال: دخل

 . (1)بيعها

                                                           

 (.11/29الروضة )انظر  (1)
 (.12/283فتح العزيز )انظر  (2)
 (.3/483النقل عنه يف حترير الفتاوى )انظر  (3)
 (.15/349احلاوي الكبري )انظر  (4)
 (.8/117التهذيب )انظر  (5)
 (.634انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 6)

(, ومغين 10/42(, والنجم الوهاج )12/282هو القول األول. انظر فتح العزيز )واألصح ( 7)
 (.6/198احملتاج )

 .أطواق وما عطف من األبنية. وهو فارسي معرب واجلمع كان،  ما حيث البناء عقد: والطهاقح  (8)
 (.4/1519(, والصحاح )9/191, وهتذيب اللغة )(194/ 5) انظر العني

 بدل )دخل(.ويف )ج(: )داخل( ( 9)



 األيمانالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب 
 

 

 
643 

أي إذا صعده من خارج ال ُينث؛ ألنه  ط"وال بصعود سطح غري حموا  قوله: "
  .(2)الدار حرز خبالف السطح. وقيل: ُينث. حكاه يف الكفاية وضعهفه

سواء فيه اآلجر واخلشب والقصب. صرهح به  ط يف األصحا"وكذا حموا قوله: "
؛ ألنهه ال يعده يف العرف داخل الدار. والثاين: ُينث, إن  (3)الرافعي يف الشرح الصغري

كان حموطا من جوانبه األربعة. فإن كان من جانب واحد فال. وإن كان من جانبني أو 
 . (4)ثالثة, فخالف مرتب

؛ ألنهه ال يحسم ى داخال. , مل حينث"لو أدخل يده أو رأسه أو رجلهو قوله: " 
فإن وضع رجليه فيها متعمدا عليهما حنث؛ ألنهه يحسم ى داخال. وقوله "معتمدا" احرتز 

ا ُيتاج إىل هذا  القيد إذا كان به عمها إذا مدهمها وهو قاعد خارجها, فإنهه ال ُينث. وإمنه
بعض بدنه خارجا من الباب. أمها إذا مل يكن كما لو تعلهق حببل أو جذع داخل الباب, 

  .(5)حنث. وإن مل يعتمد على رجليه وال أحدمها. ويقاس اخلروج يف مجيع ذلك ابلدخول
أي لتحقق  , حنث"ولو اهندمت, فدخل, وقد بقي أساس احليطانقوله: "

. واستبعده يف املطلب أبنه حقيقة األساس هو البناء (6)الدخول فيها. قاله يف التهذيب
 . (1)املدفون يف األرض

                                                           

(, وكفاية النبيه 11/28(, والروضة )12/282فتح العزيز ) واألصح كما ذكر املصنف. انظر (1)
 (.10/43(, والنجم الوهاج )14/445)

(, والنجم الوهاج 14/449(, وكفاية النبيه )11/27والصحيح القول األول. انظر الروضة )( 2)
 (.10/27(, وحتفة احملتاج )10/44)

 /أ(.73/ل8رح الصغري )الشانظر  (3)
(, و مغين 10/27(, وحتفة احملتاج )10/44(, والنجم الوهاج )11/27انظر الروضة )( 4)

 (.6/198احملتاج )

 (.6/198(, ومغين احملتاج )10/27(, وحتفة احملتاج )10/45انظر النجم الوهاج )(5)

 (.8/119انظر التهذيب )( 6)
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 (2)إنه بقاء األساس املغيهب بال شاخص ال يقتضي/"وقال اإلمام البلقيين: 
احلنث بال خالف. مث قال: والهذي يف الروضة وأصلها: إن بقيت أصول احليطان 

 ما يصلح للسكىن وما ال يصلح. وهو يعمه . (4) "(3)والرسوم حنث
عن املاوردي أنهه إن منع التهدم من سكناها مل ُينث بدخول شيء  وحكي

وإن منع من  .منها. وإن مل مينع من سكىن شيء منها حنث بدخول املستهدم والعامر
. فقد نصه يف (5) سكىن املنهدم دون العامر حنث ابلعامر دون املنهدم وهو األرجح

ا  (7)واملختصر (6)األم ا إذا اّندمت حىت صارت طريقا, مث دخلها, مل ُينث؛ ألّنه أّنه
ليست بدار. قال: وصريورهتا طريقا يكون مع بقاء كثري من حيطاّنا. ومل جيعله الشافعي 

ومن تبعه على اجلدر  (9). فيحمل األساس يف كالم التهذيب(8)له يف ذلكحانثا بدخو 
 الشاخصة.

                                                           

 (.6/198(, ومغين احملتاج )10/28حملتاج )(, وحتفة ا10/45انظر النجم الوهاج )( 1)

 /ج/ب(.239) (2)
(, ومغين احملتاج 10/28(, وحتفة احملتاج )11/84(, والروضة )12/348انظر فتح العزيز )( 3)

(6/199 .) 

 (.3/484انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 (.15/357انظر احلاوي )( 5)

 (.7/77انظر األم )( 6)

 (.8/402املزين )انظر خمتصر ( 7)

 (.7/77انظر األم )( 8)

 (.8/118انظر التهذيب )( 9)
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تنبيه: بدء املصنف ابلتصوير مبا إذا حلف ال يدخل دارا, مث رتهب عليه بقية 
/أ[ "هذه الدار". ويف احملرر: 379تصويره بقوله ] (1)الصور. والهذي يف أصل الروضة

 . وهي حمله اخلالف. (2)بدار كذا
 .(3)/, فال"وإن صارت فضاًء أو ُجعِّلت مسجدا أو محاما أو بستاانقوله: "

لزوال  (4)اعلم أنهه إذا قال: هذه الدار, فصارت فضاءا, فدخلها, مل ُينث على املذهب
. وتبعه (5)اسم الدار. وإن قال: هذه حنث بدخول العرصة كما جزم به اإلمام

. فلو قال: دارا, مل ُينث بفضاء ما كان دارا. ومقتضى عبارة الكتاب احنالل (6)الرافعي
بذلك حىت لو أعيدت مل ُينث, وهو كذلك إذا أعيدت آبلة أخرى. فإن أعيدت  اليمني

  .(7)آبلتها األوىل فاألصحه من زوائده احلنث
إن قال: هذه "وأمها جعلها مسجدا أو محاما أو بستاان, فقال اإلمام البلقيين: 
خيرج على  (8)الدار, فجعلت مسجدا وحنوه قبل هدمها أو بعده مع بقاء شاخص

ف يف تغليب اإلشارة والعبارة. وإن مل يبق شيء منها أو كان التصوير يف قوله اخلال
 . (9)""دارا" مل ُينث قطعا

                                                           

 (.11/84(, والروضة )12/234انظر فتح العزيز )( 1)

 (.475انظر احملرر )ص( 2)

 /ب/ب(.470)( 3)

 ويف )ب(: )األصحه( بدل )املذهب(.( 4)

 (.18/339انظر ّناية املطلب )( 5)

 (.12/348انظر فتح العزيز )( 6)

(, وكفاية 11/85(, والروضة )12/348األصح. وقيل: فيه وجهان. انظر فتح العزيز )وهو ( 7)
 (.14/448النبيه )

 ويف )ج(: )شخص( بدل )شاخص(.( 8)

 (.3/490انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 9)
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ال  ولو حلف ال يدخل دار زيد حنِّث بدخول ما يسكنها مبلكٍ  قوله: "
إىل من ميلك يقتضي ثبوت امللك حقيقة. قوله:  ؛ ألنه اإلضافةإبعارة وإجارة وغصٍب"

 نث ابملعار وحنوه؛ ألنهه جماز اقرتنت به النية. قال تعاىل:" أي فيحإالا أن يريد مسكنه "

 . واملراد بيوت األزواج. (1) چٺ ٺ  ٺ  ٿ چ
أي إذا حلف ال يدخل دار زيد؛ ألنهه  "وحينث مبا ميلكه وال يسكنهقوله: " 

ا يقبل  دخل داره حقيقة. قوله "إاله أن يريد مسكنه" أي فال ُينث اعتبارا بقصده. وإمنه
منهم  (2)إذا كان احللف ابهلل. فإن كان بطالق أو إعتاق مل يحقَبل. ذكره العراقيون

ه ال يحقَبل منه أيضا يف . وقضية كالم املتويل أنه (5)واجلرجاين (4)وابن الصباغ (3)املاوردي
 .(6)احللف ابهلل

فرع: لو حلف ال يدخل مسكن زيد حنث بدخول مسكنه اململوك واملستأجر 
واملستعار, وكذا املغصوب يف األصحه من زوائده إاله أن ينوي مسكنه اململوك, فال ُينث 

 . (7)بغريه. وال ُينث بدخول داره الهيت ال يسكنها على األصحه 

                                                           

 .1سورة الطالق: ( 1)

وّناية احملتاج  (,6/199(, ومغين احملتاج )2/246(, وفتح الوهاب )10/47النجم الوهاج )( 2)
(8/192.) 

 (.15/364انظر احلاوي )( 3)

 (.621انظر الشامل البن الصباغ, كتاب األميان )ص ( 4)

انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك ( 5)
 (.655)ص

 (.182الشريف )ص انظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق: عائشة بنت منصور( 6)

-11/53(, والروضة )317-12/316انظر فتح العزيز ) واألصح كما ذكر. وقيل: ُينث. (7)
 (.47-10/46(, والنجم الوهاج )54
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, فباعهما حلف ال يدخل دار زيد أو ال يكلام عبده أو زوجتهولو  قوله: "
تغليبا للحقيقة لزوال امللك ابلبيع والطالق. وكذا ال  أو طلاقها, فدخل وكلام, مل حينث"

زوج هذه املرأة وسيد هذا العبد, فكلهمه بعد زوال امللك أو  (1)ُينث إذا قال: )ال أكلهم(
. وال بده (2)النكاح. ولو قال املصنف "فزال ملكه عنهما" كان أعمه لتدخل اهلبة وغريها

 من تقييد الطالق بكونه ابئنا. فلو كان رجعيا حنث؛ ألنه الرجعية زوجة. 
أي  هذا, فيحنث" إالا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده قوله: "

إالا قوله: "  .(3)ولو زال امللك, وطلهق تغليبا للتعيني. فإنهه أقوى. وقيل: ال ُينث يف الدار
أي إذا نوى اعتبار امللك واإلشارة يدله لفظه على نيته. قاله  أن يريد ما دام ملكه"

  .(4)اإلمام
آخر  ولو حلف ال يدخلها من ذا الباب, فُنزِّع, وُنصِّب يف موضعقوله: "

. أصل املسألة أنه الباب عند , مل حينث ابلثاين, وحينث ابألول يف األصحا"منها
؟ أوجه أصحهها  اإلطالق, هل ُيمل على املنفذ أو على اخلشب املنصوب أو عليهما

الدخول. فإذا قال: ال أدخل من هذا الباب, ففتح ابب األول؛ ألنهه احملتاج إليه يف 
صحه ُينث بدخوله من املنفذ األول, وعلى الثاين آخر, وحوهل اخلشب إليه, فعلى األ

ا ُينث ابألول, إذا كان اخلشب (5)وعلى الثالث ال ُينث بواحد منهما/ ابلعكس, . وإمنه

                                                           

 ويف )أ(: )ال يكلم(. والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(.( 1)

وّناية (, 6/200(, ومغين احملتاج )10/30(, وحتفة احملتاج )10/48انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.8/193احملتاج )

(, وحتفة احملتاج 2/246(, وفتح الوهاب )10/28والقول األول أصح. انظر النجم الوهاج )( 3)
 (.8/193(, وّناية احملتاج )6/200(, ومغين احملتاج )10/30)

 (.18/351انظر ّناية املطلب )( 4)

 /ج/أ(.240) (5)
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ل عل . وأطلق (1)يه بال خالفعليه. وهذا عند اإلطالق. فإن نوى شيئا من ذلك محِح
مبا إذا سده الباب  (4)والتهذيب (3). وقيهده يف املهذهب(2)اخلالف مجاعة منهم الرافعي

ومل يتعرض له اجلمهور. ". قال يف املطلب: (5)األول. ووافقهما املصنف يف نكت التنبيه
والصورة إذا وال يظهر لشدة أثر يف االعتبار. قال: وُيتمل أن يكون وجها يف املسألة 

أشار إىل الباب. فإن قال: ال أدخلها من ابهبا, ففتح ابب جديد, فدخل منه, حنث 
 . (6)"يف األصحه؛ ألنهه ينطلق عليه اسم ابهبا

من طني أو حجر أو آجر أو  ال يدخل بيتا حنث بكل بيتأو قوله: "
أي إذا أطلق وكان بدواي؛ ألنه الكله بيت عنده. وكذا احلضري؛ ألنه  خشب أو خيمة"

اسم البيت يقع على مجيعها يف اللغة. وقيل: ال ُينث ابخليمة وحنوها. وقيل: إن قربت 
  .(7)قريته من البادية حنث, وإاله فال. أمها إذا نوى نوعا منها انصرف إليه

دت مسكنا. التصوير مبا إذا اقال الزركشي: "أطلق اخليمة, ومقتضى كالمهم  حته
 . (8)ري يف اإليضاح"وأشار إىل ذلك الصيم

                                                           

(, ومغين 10/31(, وحتفة احملتاج )14/449واألصح كما ذكر املصنف. انظر كفاية النبيه ) (1)
 (.8/194(, وّناية احملتاج )6/201احملتاج )

 (.12/317انظر فتح العزيز ) (2)

 (.3/102انظر املهذب ) (3)

 (.8/120انظر التهذيب ) (4)

 (.6/201انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (5)

 /ب(.47/ل/25ّناية املطلب )انظر  (6)

(, 8/413(, والروضة )12/285والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/50(, والنجم الوهاج )14/451وكفاية النبيه )

 (.662انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 8)
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ا ليست لإليواء "وال حينث مبسجد ومحام وكنيسة وغارِّ جبلٍ  قوله: " ؛ ألّنه
اجلميع على  (2). وخرج ابن سريج(1)والسكىن. وال يقع عليها اسم البيت إاله بتقييد

 . (3)قولني. ولو دخل دهليز دار أو صحنها أو ِصَفَتها, مل ُينث على الصحيح
 
 

وما ذكره يف غار اجلبل حممول على غار مل تتخذ للسكىن. أمها ما اختذ للسكىن 
 .(5) چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  لقوله تعاىل: (4)فيحنث به من اعتاد سكناه؛

أي إذا كان  , حنث"أو ال يدخل على زيد, فدخل بيتا فيه زيد وغريه قوله: "
عاملا أبنهه يف البيت لوجود صورة الدخول عليه. فإن نوى الدخول عليه وهو ذاكر لليمني 

أو  (6)حنث قطعا. وإن نوى الدخول على غريه حنث على املذهب. وقيل: قوالن/
 ويف قول: إن نوى الدخول على غريه دونه, مل حينث" . وأشار إليه بقوله: "(7)وجهان

                                                           

 (.10/50(, والنجم الوهاج )12/286) انظر فتح العزيز( 1)

 (.8/121انظر النقل عنه يف التهذيب ) (2)

(, والنجم 11/30(, والروضة )12/286انظر فتح العزيز ) والصحيح كما ذكر املصنف. (3)
 (.10/50الوهاج )

 (.8/195(, وّناية احملتاج )10/32(, وحتفة احملتاج )10/51انظر النجم الوهاج )( 4)

 .149الشعراء: سورة ( 5)

 /ب/أ(.471)( 6)

(, وحتفة 10/51(, والنجم الوهاج )10/559واملذهب كما ذكر املصنف. انظر البيان )( 7)
 (.6/202(, ومغين احملتاج )10/33احملتاج )
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. والفرق على األول على أنه االستثناء ال يصحه يف األفعال. (1)أي كما يف مسألة الكالم
 . (2)"املعتمد القطع أبنهه ُينث. وطريق اخلالف ضعيف"وقال اإلمام البلقيين: 

أي سواء كان فيه وحده أو  "حضوره فخالف حنث الناسيفلو جهل  قوله: "
ومل يعلم به, فأوىل بعدم  (3)مع غريه. واألصحه عدم احلنث لعدم قصده. ولو دخل لشغل

على  اليمنياحلنث؛ النضمام قصد الشغل إىل اجلهل. فإذا قلنا: ال ُينث مل تنحل 
. نعم, إذا قال: ال أدخل عليه عامدا وال انسيا حنث, إذا دخل انسيا بال (4)األصحه 
 .(5)خالف

/ب[ خرج احلالف 379فرع: لو كان احلالف يف بيت, فدخل عليه زيد, فإن ]
 . (6)يف احلال, مل ُينث, وإاله فاملذهب أنهه ال ُينث

, واستثناه, قلت: ولو حلف ال يسلام عليه فسلام على قوم هو فيهم قوله: "
ألنهه سلهم بلفظ عام يقبل التخصيص ابلنية, وقد خصهه. وال فرق بني أن  ؛مل حينث"

يف األظهر. وهللا  (8)وإن أطلق حنث . قوله: "(7)يستثنيه ابللفظ أو ابلنهية على املذهب

                                                           

 ويف )ج(: )السالم( بدل )الكالم(.( 1)

 (.3/488انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)

 )لشغل(.ويف )ج(: )الشغل( بدل ( 3)

(, وكفاية النبيه 11/80(, والروضة )12/345واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/51(, والنجم الوهاج )14/5-8)

 (.10/51انظر النجم الوهاج )( 5)

(, والروضة 12/345واملذهب كما ذكر املصنف. وقيل: ُينث. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.509-14/508(, وكفاية النبيه )11/80)

 (.10/51(, والنجم الوهاج )14/507(, وكفاية النبيه )11/80انظر  الروضة )( 7)

 سقط كلمة )حنث( من )ج(.( 8)
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نظرا إىل عموم اللفظ. والثاين: ال؛ ألنه اللفظ يصلح للجميع وللبعض. فال  "(1)أعلم
 .(2)ُينث ابلشك

 
 
 

 

 فصل
أي مفردة  , وال نياة له, حنث برؤوٍس تُباع وحدها"حلف ال أيكل الرؤوس"

عن البدن, وهي رؤوس اإلبل والبقر والغنم. وهذا هو الصحيح؛ ألنه ذلك هو املتعارف 
. وقوله "وال نية له" احرتز به عما إذا نوى مسمهى الرأس فال خيتصه مبا يباع (3)أكله

 (6)والنووي (5). اقتصر الرافعي(4)وحده أو نوى نوعا خاصا فال ُينث بغريه. قاله املتويل

                                                           

 سقط قوله )وهللا أعلم( من )ج(.( 1)

(, ومغين احملتاج 10/52(, والنجم الوهاج )11/80واألظهر كما ذكر. انظر الروضة )( 2)
 (.8/196(, وّناية احملتاج )6/202)

(, وّناية 6/203(, ومغين احملتاج )53-10/52والصحيح كما ذكر. انظر النجم الوهاج )( 3)
 (.8/197احملتاج )

 (.238انظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص (4)

 (.12/294انظر فتح العزيز ) (5)

 (.11/37انظر الروضة ) (6)
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. قال: والورع (2). ونصه عليه يف األم(1)على نقله عنه. وقال الزركشي: "صرهح به املاوردي
 . انتهى. وظاهره أنه األخري متام كالم الشافعي   .(3)أن ُينث أبيه رأس كان"

ا ال يفرد (4)أي ال ُينث هبا على املشهور ال طرٍي وحوٍت وصيٍد" قوله: " ؛ ألّنه
" أي فإنهه ُينث أبكلها فيها أي سواء كان احلالف تُباع فيه مفردة"إالا ببلد . (5)ابلبيع

ا كرؤوس (6)من تلك البلد أم ال. وقيل: ال ُينث غري أهلها . ورجهحه البلقيين؛ ألّنه
األنعام يف حق غريهم. وظاهر عبارة الكتاب أنهه ال ُينث أبكلها يف غريها. وصحهحه 

 (9)وقيل: ُينث وهو األقوى يف الشرحني. (8). ورجهحه البلقيين(7)يف التصحيح
 . (11)واألقرب إىل ظاهر النصه  (10)والروضة

                                                           

 (.15/411انظر احلاوي الكبري ) (1)

 (.7/83انظر األم )( 2)

 (.673انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 3)

(, والروضة 12/294واملشهور كما ذكر. وفيه قول آخر أنهه ُينث. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.10/53(, والنجم الوهاج )14/461(, وكفاية النبيه )11/37)

 (.قوله "ال طري وحوت وصيد" أي ال ُينث هبا على املشهور )ب( قوله )تكرر هنا يف( 5)

(, 14/461(, وكفاية النبيه )11/37(, والروضة )12/294واألول أصحه. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.10/53والنجم الوهاج )

 (.3/357انظر تصحيح التنبيه )( 7)

 (.3/490انظر حترير الفتاوى )( 8)

 /أ(.77/ل8(, والشرح الصغري )12/294انظر فتح العزيز ) (9)

 (.11/37انظر الروضة ) (10)

 (. 14/462(, وكفاية النبيه )8/197(, وّناية احملتاج )6/203انظر مغين احملتاج )( 11)
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َمل  "والبيض حُيَمل على ُمزايل ابئضه يف احلياة قوله: " فيه على  اليمنيأي حتح
أي فيحنث به على األصحه؛  ومحام" (2)ونعامكدجاج " (1)ما يفارق ابئضه يف حياته

 .(3)ألنهه املفهوم عند اإلطالق. وقيل: ال ُينث إاله ببيض الدجاج. وقيل به وابألوزه 

 (5)من عبارته أنهه ال ُينث ابلبيضة اخلارجة بعد موهتا. واألصحه يف زوائده يوهم (4)وقد/
احلنث. ومن متثيله ختصيص احلنث ببيض املأكول, لكن صحهح يف شرح املهذهب طهارة 
بيض غري املأكول. وقال: إذا قلنا بطهارته جاز أكله بال خالف. ومقتضاه احلنث 

 . (6)به
يف  (10)والبحر (9)والتتمة (8)والنهاية (7)إنهه خمالف لنص األم"وقال اإلمام البلقيين: 

منع أكل بيض ما ال يؤكل حلمه. ولو قلنا بطهارته, فيأيت يف احلنث أبكله اخلالف 
 . (11)"فيمن حلف ال أيكل حلما, فأكل حلم ميتة

                                                           

 (.14/462(, وكفاية النبيه )3/105(, واملهذب )1/196انظر التنبيه )( 1)

 (.548ويف النسخ الثالث )نعام(. ولكن يف منهاج الطالبني )نعامة(. انظر )ص/  (2)

(, والنجم الوهاج 14/462(, وكفاية النبيه )11/38انظر الروضة ) واألصح كما ذكر. (3)
 (.6/204(, ومغين احملتاج )10/54)

 /ج/ب(.240) (4)
(, ومغين 10/54الوهاج )(, والنجم 14/462(, وكفاية النبيه )11/38انظر الروضة )( 5)

 (.6/204احملتاج )

 (.3/105انظر املهذب )( 6)

 (.7/83انظر األم )( 7)

 (.18/344انظر ّناية املطلب )( 8)

 (.240انظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص( 9)

 (.10/497انظر حبر املذهب )( 10)

 (.3/491وى )انظر النقل عنه يف حترير الفتا (11)
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  .(1)أي ال ُينث أبكل بيضها؛ ألنهه ال يؤكل منفردا "وجرادٍ  ال مسكٍ قوله: "
َمل   "واللحُم على نَ َعم وخيل ووحش وطريقوله: " فيه على حلم  اليمنيأي حتح

املذكورات لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة. فيحنث إذا كانت مذكاة. وال ُينث )ابمليتة 
على أقوى الوجهني عند املصنف؛ ألنهه يقصد بيمينه االمتناع عما  (2) وغري املأكول(

 (4). وقوله "وخيل" من زوائده(3)يعتاد أكله. والثاين ُينث قياسا على اللحم املغصوب
أي ال ُينث به على  ". قوله: "ال مسك(6)وغريه (5)على أصوله. صرهح به ابن الصباغ

الصحيح؛ ألنهه ال يفهم من إطالق اللحم عرفا, وإن مسهاه هللا تعاىل حلما كما ال ُينث 
ابجللوس يف الشمس إذا حلف ال جيلس يف ضوء سراج, وإن مسهاها هللا سراجا. وقيل: 

وأمها اجلراد فقال فيه املصنف على حماولة الرافعي ختريج  .(8)لظاهر اآلية (7)ُينث به
 سم. اجلزم بعدم احلنث لعدم إطالق اال خالٍف فيه. الصواب

                                                           

 (. 10/54انظر النجم الوهاج ) (1)
 ويف )أ(: )ابملأكول وغري امليتة(. والصحيح هو املثبت من )ب( و)ج(.( 2)

(, والنجم 11/39(, والروضة )12/297واألقوى كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/205(, ومغين احملتاج )10/55الوهاج )

 (.11/39انظر الروضة ) (4)
 (.10/55انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (5)
 (.6/204انظر مغين احملتاج ) (6)
(, والنجم الوهاج 12/298والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.2/247(, وفتح الوهاب )4/257(, وأسىن املطالب )10/55)
 .89سورة املائدة: ( 8)
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ما خيالفان  وشحم بطن" قوله: " أي ال ُينث به. وكذلك شحم العني؛ ألّنه
أبن فيه  (2). وقضية كالمه أنهه ال خالف فيه. وصرهح يف الكايف(1)اللحم امسا وصفة

 وجهني. 
ا ليست حلما. وال ؛ وكذا كبد وَكرٌِّش وطِّحاٌل وقلٌب يف األصحا" قوله: " ألّنه

ُينث ابملخ قطعا. وعربه يف الروضة يف القلب ابألصحه, ويف الثالث األول والرية واألمعاء 
 االسم"؛ لصدق حلم رأس ولسانيعين اللحم " واألصحا تناوله". قوله: "(3)ابملذهب

 . (5) األكارع . واخلالف جار يف حلم الفخذ و(4)عليهما
كان "يف اجلميع القطع ابلتناول. قال يف التحرير:  (6)يف الروضة وأصلهاوصحهح 

 . (7)"ينبغي أن يقول "ولساان" ابلنصب؛ ألنه اللسان كلهه حلم. فال يقال فيه حلم لسان
أي يتناول اللحم شحم الظهر واجلنب. فيحنث  وشحم ظهر وجنب" قوله: "

ألنهه حلٌم مسنٌي. وهلذا ُيمر عند اهلزال. ؛ (1)به وهو األبيض الهذي ال خيالطه األمحر/

                                                           

 (.10/56والنجم الوهاج )(, 12/297انظر فتح العزيز ) (1)
انظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق: عائشة بنت منصور  (2)

 (.687الشريف )
(, وكفاية النبيه 11/40(, والروضة )12/297واألصح واملذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)

 (.4/257(, وأسىن املطالب )10/56(, والنجم الوهاج )14/458)
(, ومغين 10/36(, وحتفة احملتاج )10/57واألصح كما ذكر املصنف. انظر النجم الوهاج )  (4)

 (.6/205احملتاج )
 ما الرجل ويف, الرصغ إىل الركبة بني ما اليد يف والوظيف األوظفة. مجع الكرع هي واألكارع (5)

/ 1) احلريب إلبراهيم احلديث انظر غريب .أْكرَع َوهحوَ  َكَرعا،  َكرِعَ   .الرصغ إىل العرقوب بني
 (.109, وطلبة الطلبة )ص(274/ 1) األعظم واحمليط , واحملكم(280

 (.11/40(, والروضة )12/299انظر فتح العزيز ) (6)
 (.3/491انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)
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. وقيل: إن كان احلالف (2)والثاين: ال. وصحهحه البلقيين؛ ألنهه يسمهى شحما لغة وعرفا
م يتعارفونه كذلك  . (3)عربيا فهو شحم, وإن كان عجميا فهو حلم؛ ألّنه

 أي فال ُينث أبكله على األصحه, وأنا شحم الظهر ال يتناوله الشحم"قوله: "
 . ويف شحم العني وجهان. (4)إذا حلف ال أيكل الشحم. وُينث بشحم البطن

أي فال ُينث هبما عند  وأنا األَلَية والسَّنام ليسا حلما وال شحما"قوله: "
ما خيالفان كحالا منهما يف  والصفة. وقيل:  االسماحللف على اللحم أو الشحم؛ ألّنه

 . (5)شحم. وقيل: حلم. وعطفه يقتضي قوة اخلالف. وعربه يف الروضة يف هذه ابلصحيح
 
 

أي بال خالف للمخالفة يف  واأللية ال تتناول َسَناما, وال يتناوهلما" قوله: "
أي األلية  والدسم يتناوهلما". قوله: "(6)االسم والصفة. وليس معطوفا على اخلالف

"؛ لصدق االسم. فيتناول احللف على الدسم  ظهر وبطن وكلا دهن وشحموالسنام "

                                                           

 /ب/ب(.471)( 1)

 (.3/492انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (2)
(, وأسىن املطالب 11/39( والروضة )12/297واألصح هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (3)

 (. 5/199(, والغرر البهية )4/257)
(, وأسىن املطالب 11/39(, والروضة )12/297واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.57-10/56النجم الوهاج )(, و 4/257)
(, والنجم الوهاج 11/40(, والروضة )12/298لعزيز )والصحيح كما ذكر. انظر فتح ا (5)

 (.10/36(, وحتفة احملتاج )10/58)
(, وّناية 6/209(, ومغين احملتاج )10/36(, وحتفة احملتاج )10/58النجم الوهاج )انظر  (6)

 (.8/198احملتاج )
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 كله دهن":  قوله". وقال البلقيين: (1)كالا منها. وقال البغوي: ال يتناول دهن السمسم
أي مأكول لنخرج ما ال يؤكل عادة كدهن اخلروع وحنوه, فإنهه ال ُينث أبكلها, وما ال 

. وأورد على املصنف (2)"أبكل امليتة وحنوهايؤكل شرعا بناء على األقوى أنهه ال ُينث 
إدخال شحم الظهر واجلنب يف الدسم على تصحيحه. يتأوهل اللحم لشحم الظهر 

ما شحم, فيتناوهلما الدسم  . (3)واجلنب, قال: وأمها على طريقتنا أّنه
. وكذا بقر (4)لدخوله حتت اسم البقر "وحلم البقر يتناول جاموسا قوله: "

. ومها جاراين فيما لو حلف على الركوب, واحللف على الشراء  (5)الوحش يف األصحه 
 .(6)كاألكل يف مجيع ما ذكر

 
فرع: حلف ال أيكل امليتة مل ُينث ابملذكى, وإن حلهها املوت للعرف, وال 

 .(7)ث ابلكبد والطحالابلسمك واجلراد على األصحه كمن حلف ال أيكل دما ال ُين

                                                           

/ 8) ُينث". انظر التهذيب مل دهنه, فأكل السمسم، أيكل أال حلف .... ونصه: "لو (1)
130). 

 (.10/36النقل عنه يف حتفة احملتاج )انظر  (2)
 (.11/39الروضة )انظر  (3)
 .(8/127قال البغوي: فيه وجهان. انظر التهذيب ) (4)
(, والنجم الوهاج 14/461(, وكفاية النبيه )12/299واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (5)

(10/58). 
 (. 6/206ين احملتاج )(, ومغ10/57انظر النجم الوهاج ) (6)
(, والنجم 11/40(, والروضة )12/299واألصح كما ذكر. وقيل: ُينث. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.10/59الوهاج )
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, حنث أبكلها على هيئتها ولو قال مشريا إىل حنطة ال آكل هذه قوله: "
وهذا عند اإلطالق. . : وفاقا عمال ابإلشارة(2). قال اإلمام البلقيين(1)"وبطبخها وخبزها

  .(3)فإن نوى شيئا اعتربت نيته
حنث هبا " أي صرهح ابإلشارة مع االسم "قال: ال آكل هذه احلنطةولو قوله "

/أ[ كما لو قال: ال آكل هذا اللحم, 380؛ لوجود االسم ]مطبوخة ونيئة ومقلية"
ءا. واملراد إذا طبخت مع بقاء حياهتا. فلو عصدت أو هرست, فال؛ شوا (4)فجعله/

  .(5)لزوال اسم احلنطة
أي على األصحه. وقطع به  ينها وخبزها"ال بطحينها وسويقها وعج قوله: "

بعضهم لزوال اسم احلنطة. وكذا لو قال: ال آكل من هذه احلنطة إاله أنه هنا ُينث 
. ولو قال: ال آكل حنطة مل ُينث (6)أبكل بعضها. وقيل: ُينث مبا يتخذ منها

 ابألربعة, وُينث هبا على هيئتها. 
؛ , وكذا العكوس"عنب زبيباوال يتناول رطب مترا وال بسرا وال  قوله: "

الختالفهما امسا وصفة, وإن كان أصله واحدا. أمها إذا حلف ال أيكل رطبا أو بسرا, 
فأكل محَنصِهفة, حنث على األصح؛ الستعماهلا على كل منهما. فإنه اْلمحَنصِهف بكسر 

                                                           

 (.4/256(, وأسىن املطالب )10/59انظر النجم الوهاج ) (1)
 كلمة )البلقيين( ساقطة من )ج(.(  2)

 (.3/492حترير الفتاوى ) انظر (3)
 /ج/أ(.241) (4)
(, والتهذيب 10/502(, وحبر املذهب )15/241(, واحلاوي الكبري )7/84انظر األم ) (5)

(8/127.) 
(, وأسىن املطالب 10/59(, والنجم الوهاج )11/59الروضة ) واألصح كما قال. انظر (6)

 (.8/199( وّناية احملتاج )4/265)
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نصفه. وقيل: ال ُينث. وقيل: إن كان أكثره رطبا حنث يف  الصاد, البسر الهذي أرطب
ميني الرطب أو بسرا حنث يف ميني البسر نظرا لألغلب. وإن كان رطبها فقط حنث يف 

. وإن حلف ال أيكل رطبة أو بسرة, فأكل (1)ميني الرطب أو بسرها حنث يف ميني البسر
ا ليست بسرة وال رطبة البسر أوله طَْلٌع, مث "ال اجلوهري: . ق(2)محَنصِهفة, مل ُينث؛ ألّنه

 . (3)"َخالل بفتح اخلاء املعجمة, مث بـََلٌح مث بسٌر مث رطب مث متر. الواحدة بحْسرة وبسهرة
أو ال أكلام ذا الصيب,  ولو قال: ال آكل هذا الرطب, فتَ َتمَّر, فأكلهقوله: "

؛ لزوال االسم كما يف احلنطة. والثاين: ُينث؛ فكلامه شيخا, فال حنث يف األصحا"
ا تبدهلت الصفة . وقوله "شيخا" مثال. واملراد الكالم بعد زوال (4)ألنه الذات ابقية, وإمنه

قال الزركشي: "وال خيفى أنه هذا عند  .(5)الصيب أو الشباب إذا قال هذا الشباب
اإلطالق. أمها لو قصد االمتناع من أكل هذه الثمرة. وكالم هذا الشخص, حنث, وإن 

 . (6)تبدهلت هذه الصفة"

                                                           

ني الرطب أو بسرها نظرا لألغلب. وإن كان رطبها فقط حنث يف ميسقط من )ب( قوله )( 1)
 (.حنث يف ميني البسر

(, وكفاية النبيه 11/44(, والروضة )12/305واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.10/38(, وحتفة احملتاج )4/259(, وأسىن املطالب )14/464)

(, واملطلع على ألفاظ املقنع 1/259(, والنظم املستعذب )2/589انظر الصحاح ) (3)
 (. 474)ص

(, وكفاية 11/60(, والروضة )12/320واألصح كما ذكر. وقيل: ُينث. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/60(, والنجم الوهاج )14/453النبيه )

 (.10/60انظر النجم الوهاج ) (5)
 (.700انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 6)
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واخلالف جار فيما لو قال: ال أكلم هذا العبد فعتق أو ال آكل من حلم هذه 
هذا البسر, فصار رطبا السلخة أو اخلروف, فصار كبشا, فأكل منه بعد الذبح أو من 

 . (1)أو العنِب فصار زبيبا أو العصرِي فصار مخرا أو هذا اخلمِر فصار خاله 
بُز يتناول كل خبز كحنطةقوله: "  اص" (2)واخلخ ؛ وشعري وُأرزا وابقالا وذرة ومحِّ

. وقيل: ال ُينث خببز األرز (3)لصدق االسم على ذلك. وال يضره كونه غري معهود بلده
 . (5). وقال املتويل: ُينث خببز البَـلهوط أيضا(4)إاله يف طربستان
أي ال فرق بني أن أيكله على هيئته أو جيعله  ولو ثرده, فأكله, حنث" قوله: "

ثريدا, لكن لو صار يف املرقة كاحلسو, فتحساه, مل ُينث. وسواء ابتلعه بعد املضغ أو 
 . (6)ابتلعه على هيئته. وإن مل يبتلعه مل ُينث, سواء أدرك طعمه أم ال

                                                           

(, ومغين احملتاج 10/60(, والنجم الوهاج )11/60(, والروضة )10/534انظر البيان ) (1)
(6/208.) 

 ويف )ج(: )حنطة( بدل )كحنطة(.( 2)

(, النجم الوهاج 11/38الروضة ) (, و12/296والقول األول أصح. انظر فتح العزيز) (3)
(10/60-61.) 

 واألعمال، احلصون كثري  عظيم بلد وطربستان واثنيه، أوله بفتح خراسان، بالد من: طربستان  (4)
 طربستان وحد. وجوهاا  الناس أحسن وهم ملوكهم، وأبناء العجم أشراف وأهله ابألودية، منيع

 ،(قزوين) اخلزر حبر الشمال يلي ومما الديلم، املغرب يلي ومما وقومس، جرجان املشرق يلي مما
 قومس يلي مما وعرضه فرسخاا، مخسون احلد هذا وطول قومس، بعض اجلنوب يلي ومما

 ،(4/13) البلدان ومعجم (,149انظر املسالك واملمالك لالصطخري )ص .فرسخاا  أربعون
 .(383ص ) املعطار والروض

 (.11/38انظر النقل عنه يف الروضة )( 5)

(, وّناية 10/39(, وحتفة احملتاج )39-11/38الروضة )(, و 12/296انظر فتح العزيز ) (6)
 (.8/200)احملتاج 
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ألنهه ؛ أو تناوله إبِّصبٍع, حنِّث" (1) هسفَّ ولو حلف ال أيكل سويقا, فقوله: "
يـحَعده أكال. واملراد إصبع مبلولة أو محله على إصبعه. قال اإلمام البلقيين: حملهه فيهما ما 

ُينث به  . أمها إذا ابتلعه من غري لوك فال يحسم ى أكال. وال(3) هازدرد, مث (2) الكهإذا 
يف أواخر الطالق. وهذه قاعدة أنه  (6)تبعا للشرح (5)/ (4)يف األصحه كما ذكره يف الروضة

األفعال املختلفة األجناس كاألعيان ال يتناول بعضها بعضا. فاألكل ليس شراب 
 . (7)وعكسه

؛ ألنه احللف على األكل, ومل يوجد. , فال"وشربه ,وإن جعله يف ماءقوله: " 
, فأخذه ابمللعقة, فاألصحه أنهه ليس بشرب أي فيحنث على (8) خاثراولو كان 

                                                           

 غري دواء وكل ملتوت، غري أكلته إذا: سفاا  أسفه ايبس شيء كل  من وغريه الدواء سففت (1)
 والنظم ،(230ص) املنري واملصباح ،(271ص) الصحاح انظر خمتار .سفوف فهو معجون

 .(2/171) املستعذب

(, 10/203(, وهتذيب اللغة )2/982لوكا إذا أداره ومضغه. أنظر مجهرة اللغة ) الكه (2)
 (.4/1607والصحاح )

(, ولسان 13/125(, وهتذيب اللغة )355ازدرادا أي ابتلع. انظر البارع يف اللغة )ص ازدرد (3)
 (.3/194العرب )

 (.11/42الروضة )انظر  (4)
 /ب/أ(.472)( 5)

 .(12/301انظر فتح العزيز ) (6)
(, ومغين احملتاج 10/61(, والنجم الوهاج )11/42الروضة )(, و 12/301انظر فتح العزيز ) (7)

(6/209.) 
(, وجممل اللغة 2/642(, والصحاح )4/247انظر العني ) .خاثر الشيء أي بقيته (8)

(1/313.) 
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 اليمني. نعم, لو قال: ال أطعم, وال أتناول, دخل يف (2). عربه به الزركشي(1)األصحه 
أي فيحنث فيما إذا جعله يف  أو ال يشربه فبالعكس" األكل والشرب مجيعا. قوله: "

 .(3)ماء وشربه دون األوىل؛ ألنهه مل يشرب
, حنث بكل منها دون ما ال أيكل السكر أو العسل أو التمر (4)حلففرع: 

ابتلع السكر بال مضغ حنث  يتخذ منه إاله إذا نوى, فيحنث فيها ابملضغ واالزدراد. فلو 
كما لو ابتلع اخلبز على هيئته. وإن وضعه يف فمه, فذاب, ونزل, مل ُينث على 

 .(5)األصحه 
 

. ولو حلف ال يذوق, حلف ال أيكل, وال يشرب, ال ُينث ابلذوقفرع: 
الذوق. ولو مضغ وأمسك يف ؛ لتضمنهما (6)فأكل أو شرب, حنث على الصحيح

  .(7)الفم, مث مجه, ومل يزدرد, فكذلك على األصحه 

                                                           

(, وحتفة احملتاج 10/61(, والنجم الوهاج )14/455واألصح كما ذكر. انظر كفاية النبيه ) (1)
(10/39.) 

 (.704-703انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق هاين بن الربك )ص ( 2)

 (.10/61(, والنجم الوهاج )11/41(, والروضة )12/301فتح العزيز ) انظر (3)
 اقطة من )ج(.كلمة )حلف( س(  4)

(, وكفاية 11/42(, والروضة )12/300فتح العزيز ) واألصح كما ذكر. وقيل: ُينث. انظر (5)
 (.6/212(, ومغين احملتاج )5/200(, والغرر البهية )14/454النبيه )

(, 11/43(, والروضة )12/300فتح العزيز ) والصحيح كما ذكر. وقيل: ال ُينث. انظر (6)
 (.10/61والنجم الوهاج )

(, 11/43(, والروضة )12/302واألصح كما ذكر وقيل: ال ُينث. انظر فتح العزيز ) (7)
 (. 10/61(, والنجم الوهاج )14/456وكفاية النبيه )
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؛ ألنهه كذلك "(1)حنث أو ال أيكل لبنا أو مائعا آخر, فأكله خببز, قوله: "
. وال ُينث (3) اللِهبأو  (2) الرائبيؤكل, ويدخل يف اللنب لنب األنعام والصيد واحلليب و 

أو  . قوله: "(4)أبكل اجلنب واألقط واملصل. وقيل: ُينث جبميع ما يستخرج من اللنب
أي فيحنث فيما إذا شربه  يشربه فبالعكس" (5)/أو ال ؛ لعدم األكل "شربه فال"

 . (6)لوجود احمللوف عليه دون ما إذا أكله خببز لعدمه
؛ ألنهه فعل , حنث"أو ال أيكل مسنا, فأكله خببز جامدا أو ذائبا "قوله: 

احمللوف عليه. وقيل: ال ُينث؛ ألنهه مل يفرده ابألكل. نعم, إن أكله جامدا وحده 
أكله يف  "وإن. (8)؛ ألنهه مل أيكله. وفيه وجه ضعيفوإن شربه فال" . قوله: "(7)حنث

                                                           

 ويف )ج(: )ُينث( بدل )حنث(.( 1)

: الكوفة أهل وبعضح  البصرة أهلح  وقال. حَمضحهح  وأََتى لَبَـنحهح  وتَكب دَ  دحوايـَتحهح، َكثـحَفتْ   الل نَبح : بالرهائ (2)
حَرو ب، هو هذا

(, 3/3, واجليم )(284/ 8) زحْبدحهح. انظر العني أحِخذَ  فالذهي بالرهائ فأما امل
 (.1/382واملنتخب من كالم العرب )

 على املطلعالوالدة. انظر  عند اللنب من ُيلب ما أول العنب، بوزن مقصوراا، مهموزاا: اللبأ (3)
 (.2/548(, واملصباح املنري )1/150, ولسان العرب )(438 ص) املقنع ألفاظ

(, والنجم الوهاج 11/41الروضة )(, و 12/299والظاهر األول. انظر فتح العزيز ) (4)
(10/62.) 

 /ج/ب(.241) (5)
وّناية (, 6/209(, ومغين احملتاج )10/39(, وحتفة احملتاج )10/62انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.8/201احملتاج )
(, والروضة 12/301(, وفتح العزيز )7/84واملذهب هو القول األول. انظر األم ) (7)

 (.10/62(, والنجم الوهاج )14/457(, وكفاية النبيه )11/42)
 واملذهب هو القول األول. انظر املصادر السابقة. (8)
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"؛ ألنهه فعل احمللوف وزايدة. وإن مل تكن إن كانت عينه ظاهرة" (1)" أيعصيدة حنث
 .(2)ظاهرة مل ُينث
أبكل السمن, وكذا عكسه يف  (3)ال ُينث حلف ال أيكل الزبدفرع: 

 الختالف االسم والصفة.  (4)األصحه؛
. ولو حلف ال أيكل (6) (5)على األصحه ليهما مل ُينث ابللنب ولو حلف ع

  .(7)السمن مل ُينث ابالدههان. وكذا عكسه يف األصحه 
. (8)؛ لوقوع اسم الفاكهة عليها"ويدخل يف فاكهة رطب وعنب ورمانقوله: "

؛ (10) (9) چٱ  ٻ  ٻ      ٻچ  والعطف يف قوله تعاىل:

                                                           

 كلمة )أي( ساقطة من )ب(.(  1)

 (.6/209(, و مغين احملتاج )10/62والنجم الوهاج ) ( ,15/419انظر احلاوي ) (2)
 ويف )ج(: )مل ُينث( بدل )ال ُينث(.( 3)

(, 12/297واألصح كما ذكر. وقيل: إن كان اللنب فيه ظاهر حنث. انظر فتح العزيز ) (4)
 املطالب (, وأسىن10/62(, والنجم الوهاج )14/465(, وكفاية النبيه )11/41والروضة )

(4/275.) 
 كلمة )على األصحه( ساقطة من )ب(.(  5)

(, وأسىن 11/40(, والروضة )8/130واألصح كما ذكر. وقيل: ُينث. انظر التهذيب ) (6)
 (.6/206(, ومغين احملتاج )4/257املطالب )

(, 11/40(, والروضة )300-12/299واألصح كما ذكر. وقيل: ُينث. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.10/62م الوهاج )والنج

 (.11/43(, والروضة )10/508(, وحبر املذهب )3/106انظر املهذب ) (8)
 .68سورة الرمحن:  (9)

ٱ  چ  ويف )ب(: هنا تكرر قوله )لوقوع اسم الفاكهة عليها والعطف يف قوله تعاىل: (10)

 .چٻ  ٻ      ٻ
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. وشرط (1) چڻ  ڻ  ڻ   ۀچ ومتييزمها كما يف قوله تعاىل:لتخصيصهما 
. (4)كما صرهح به املتويله   (3) احِلصرِمفال ُينث ابلتناول قبله كالبَـْلح و  .(2)الفاكهة النضج

ولو حلف ال أيكل العنب والرمان مل ُينث بشرب عصريمها وال بدبسهما وال 
. (6)بضم اهلمزة " أُترج  و  قوله: " .(5)ألنهه ال يسمهى أكالابمتصاصهما ورمِي الثـحْفِل؛ 

" كالتمر والزبيب والتني  "ورطٌب وايبسٌ ويقال: أترنج ابلنون؛ لوقوع االسم عليه. 
 " .(9). وقال املتويل: ال ُينث ابليابس مطلقا(8)اخلوخ واملشمس (7)(قلف)ماليابس و

. وقيهد الفارقي الليمون والنارنج (11). وكذا النارنج"(10) نَبِّقٌ  قلت: وليموٌن و
                                                           

 .98سورة البقرة:  (1)

 (.10/64انظر النجم الوهاج ) (2)
(, واملخصص 5/209(, وهتذيب اللغة )2/1141انظر مجهرة اللغة ) .حامض العنب (3)

(3/190.) 
 (.259انظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص (4)
(, وأسىن املطالب 10/64(, والنجم الوهاج )11/42(, والروضة )7/237انظر الوسيط ) (5)

(4/258.) 
(, وهتذيب اللغة 3/32ترجة. ويسمى أيضا ترج وترجنة. انظر العني )واحدته أاألترج ( 6)

 (.2/218(, ولسان العرب )11/5)

 .)ج( يف )أ(, و)ب(: ملفق. والصحيح ما أثبته منو ( 7)

(, والغرر 4/258(, و أسىن املطالب )44-11/43الروضة )(, و 12/303انظر فتح العزيز) (8)
 (.5/199البهية )

 (.260ة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق عائشة بنت منصور الشريف )صانظر تتم (9)
(, 373/ 1) اللغة ومجهرة(, 224/ 7) العني انظر. السدر شجر محل: النِهِبقح  مجعه نبقة (10)

 .(123/ 1) األدب ديوان ومعجم

 خضر جلدية، أوراقها أمتار، بضعة تسمو اخلضرة، دائمة من شجرة هي. مثر: النارنج (11)
  تعرف لبية والثمرة الربيع، يف تظهر الرائحة، عبقة بيض، وأزهارها عطرية، رائحة هلا المعة،
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. "وقال (2). ومنع اإلمام البلقيين: كونه فاكهة عرفا, وإن أطلق عليهما لغة(1)ابلطرِي نْيِ 
/ب[. قال: وكذلك العحن اب 380: ال فرق يف الَنِبق بني رطبة وايبسة ](3)الزبريي

والليمون بفتح الالم وإثبات النون يف آخره. الواحدة ليمونة, واجلمع ليمون.  (4)والزعرور
وقال: رأيت من أنكر على خط املصنف إثبات  .(5)قيف اللسانحكاه الزركشي عن تث

  .(6)النون, وقال: املعروف ليمو بغري نون وهو غلط
ُفسُتٍق وبُنُدٍق وغريمها يف ولبُّ " (7)؛ ألنه له نضجا وإدراكاوكذا بطايخ"قوله: "

ما من ايبس الفاكهة. والثاين: ال؛ لعدم اشتهاره يف  "األصحا  أي يف املسألتني؛ ألّنه

                                                           

 انظر القاموس. الزهر ماء صنع يف أزهارها وتستعمل مرة، محضية عصارهتا ابلنارنج، كذلك
 .(2/913) الوسيط واملعجم ،(207ص) احمليط

 (.10/65انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (1)
 (.495انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )ص (2)
 العوام بن الزبري بن املنذر بن عاصم بن هللا عبد بن سليمان بن أمحد بن هو أبو عبد هللا الزبري (3)

 وكان "الكايف". منها الفقه، يف تصانيف وله البصري الشافعي. الزبريي هللا عبد أبو خويلد بن
, واتريخ اربل (492/ 9) بغداد هــــ. انظر اتريخ317وتويف سنة  .ضريرا وكان ثقة،

 (.2/256(, وهتذيب األمساء واللغات )2/543)
ا مثرهتا، محراء تكون ابهلاء الواحدة ،شجر: والز ْعرحورح  (4)  يف النهبق كنواة  نواهتا صفراء, كانت  ورمبه

ا إاله  واالستدارة، الصهالبة انظر  .أبداا  واحدة النبق ونواة واحدة، مثرة يف اثنتني تكون مطبقة أّنه
 (.2/80(, وهتذيب اللغة )2/705, ومجهرة اللغة )(353/ 1) العني

 (.196انظر تثقيف اللسان )ص (5)
-714انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 6)

715.) 

 (.10/66النجم الوهاج ) انظر (7)
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ا من  ال قثااٌء وخياٌر وابذجناٌن وجزٌر" . قوله: "(1)العرف أي وإن كانت رطبة؛ ألّنه
 . (2)اخلضروات

يف ابب وقت بيع الفاكهة القثاء واخْلِربِز  (3)اإلمام البلقيين: ذكر يف األمقال 
. وقد صحهح املصنف أنهه من الفاكهة. فلذلك يقول مبقتضى النص إنه (4)وهو البطيخ

  القثاء من الفاكهة. وكذلك اخليار.

أي إذا حلف ال أيكل الثمار  م"وهللا أعل وال يدخل يف الثمار ايبسقوله: "
. والصواب (7)واملتويل (6). قال اإلمام البلقيين: ذكره اإلمام(5)حنث ابلرطب دون اليابس

. وأهل العرف يطلقون (9). قال اخلليل: الفاكهة الثمار كلها(8)إطالقها على اليابس
ومثر وجوز مل  ولو أطلق بطايخقوله: " .(11). ويشهد له القرآن(10)عليها مثارا بعد اليبس

                                                           

(, وكفاية النبيه 11/44(, والروضة )12/302صح كما ذكر. انظر فتح العزيز )واأل (1)
 .(2/248(, وفتح الوهاب )10/66(, والنجم الوهاج )14/467)

 (.8/202(, وّناية احملتاج )6/212(, ومغين احملتاج )10/66النجم الوهاج ) انظر (2)
 (.3/65انظر األم ) (3)
 (.495انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )ص (4)
(, والغرر البهية 10/67(, والنجم الوهاج )11/44الروضة )(, و 12/303انظر فتح العزيز ) (5)

(5/199.) 
 (.18/415انظر ّناية املطلب ) (6)
 (.260انظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص (7)
 (.495نه يف حترير الفتاوى )صانظر النقل ع (8)
 (.3/381انظر العني ) (9)
 (.4/311(, وشرح مشكل الوسيط )15/440انظر احلاوي ) (10)

 .68سورة الرمحن: چٱ  ٻ  ٻ      ٻچ  مثل قوله تعاىل: (11)
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 (2)التمرح , وال يف التمِر (1)وهو األخضر البطيخ اهلنديأي ال يدخل يف  "يدخل هندي
ما خمتلفان صورة وطعما؛ (4)اجلوزح اهلندي, وال يف اجلوز (3) اهلندي . كذا حكاه (5)ألّنه
 .(7)عن البغوي (6)الرافعي

عن القاضي التحنيث ابجلوز  (10). وحكى اإلمام(9)الكايف (8)صاحبوتبعه 
 اهلندي دون التمر اهلندي. واستحسنه. 

                                                           

؛ الِبطِهيخ ابلِعراق له يقال الذي الش ْأميه  الِبطِهيخ وهو اخلربز ابلفارسية. وهو( 1)  وابليمن الر قي 
(, واتج 45(, واملغرب يف ترتيب املعرب )ص1/148احلَْبَحب. انظر مشارق األنوار )

 (.16/340العروس )

 كلمة )التمر( ساقطة من )ب( و)ج(.(  2)

اهلندي .  الت ْمرَ  يحَسم ى اهلِْند، من جيحَْلبح  عريض، أمَحرح  َعَجمٌ  له محححوضةا، أَشد   طعمحه َشَجرةٍ  مَححلح  (3)
 (.8/315(, واحملكم واحمليط األعظم )12/121, وهتذيب اللغة )(116/ 7) العنيانظر 

(, وهتذيب 136(, والزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص6/208وهو النارجيل. انظر العني ) (4)
 (.11/176اللغة )

(, وأسىن 10/67(, والنجم الوهاج )11/41الروضة )(, و 12/300) انظر فتح العزيز (5)
 (.4/258)املطالب 

 (.12/300انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/131انظر التهذيب ) (7)

، العباسي, دحمم وأب اس،العب نب دحمم نب هو حممود (8)   .هـــــ492 سنة وحِلد .الشهافعيه  اخلحَواَرْزميه
 عن املذهب علهق. والباطن الظهاهر َحَسن ا،صوفي واملختلف، ابملتهفق اعارف ا،فقيه كان

هـــ. انظر جممع اآلداب يف معجم األلقاب  568 توىف سنة".  خوارزم اتريخ"  وأل ف. غويالب
 (.7/289, وطبقات الشافعية الكربى للسبكي )(398/ 12) اإلسالم (, واتريخ5/312)

 (.10/67انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (9)

 (.18/398انظر ّناية املطلب ) (10)
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؛ ألنه اسم الطعام يقع على "والطعام يتناول قوات وفاكهة وُأُدما وحلوىقوله: "
. وحكى الشيخان يف الدواء وجهني بال ترجيح. وجزم املاوردي أبنهه ال (2)/ (1)اجلميع

 . وقال اإلمام البلقيين: العرف أنه الطعام هو املطبوخ فال ُينث إاله به.(3)ُينث به

ا ينظر فيها إىل اللغة, إن مل يعارضها عرف شرعي , الرابواألميان ال تناط مبا يناط به  وإمنه
من إطالقهم إذا مل يفهموا غري  (4)بلد مبا يتعارفونه أو عادي. فيقضي على أهل كل

 . (5)ذلك
عرفا. ؛ ألنهه املفهوم "ولو قال: ال آكل من هذه البقرة تناول حلمها قوله: "

محال على احلقيقة  (7)"دون ولد ولنب"بتناوله مجيع ما يؤكل منها  (6)وجزم اإلمام البلقيين
 . (8)املتعارفة إاله ينويهما كما قاله البغوي

. قال اإلمام "من هذه الشجرة فثمٌر دون ورق وطرف غصنأو  قوله: "
ا هو الثمرة(9)/ البلقيين دون الورق والغصن.  واجلمار (10): ألنه املتعارف يف األكل, إمنه

                                                           

( وّناية 6/213مغين احملتاج )(, و 10/42, وحتفة احملتاج )(10/67انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/202احملتاج )

 /ب/ب(.472)( 2)

 (.5/86انظر احلاوي الكبري ) (3)

 ويف )ب(: )يتعارفونه به(. أي بزايدة كلمة )به(( 4)

 (.3/496انظر النقل عن البلقيين يف حترير الفتاوى ) (5)

 .(3/496حترير الفتاوى )انظر  (6)

(, وفتح الوهاب 11/82(, والروضة )12/347(, وفتح العزيز )8/131انظر التهذيب ) (7)
(2/248.) 

 (.8/131انظر التهذيب ) (8)

 /ج/أ(.242) (9)
 ويف )ج(: )الثمار( بدل )الثمرة(.( 10)
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. فإن أكل الورق يف بلد أكال متعارفا كورق (1)وإن كاان قد يؤكالن إاله أنهه ليس مبتعارف
 .(3), حنث به أيضا(2) بعض شجر اهلند

 

 

 
 فصل

؛ جلواز , مل حينث"حلف ال أيكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إالا مترة"
أن تكون هي احمللوف عليها. واألصل براءة ذمته عن الكفارة, لكن الورع أن يكفهر 

ا غري احمللوف عليها. فإن تيقهن أنهه أكل احمللوف عليها حنث جزما  . (4)الحتمال أّنه
؛ الحتمال أن تكون فاختلطت, مل يربا إالا ابجلميع"أو لَيأكلنَّها, قوله: "

ا يربا جبميع حباها"املرتوكة هي احمللوف عليها. قوله: " ؛ ألنه أو ليأكلنا هذه الرمانة, فإّنا
حممولة على املأكول  اليمنيميينه تعلهقت ابجلميع. وال ُينث برتك القشر والشحم؛ ألنه 

                                                           

 (.2/248(, وفتح الوهاب )11/82(, والروضة )12/347انظر فتح العزيز ) (1)

أهل اهلند مث يؤكل. و  ,ويـحَلفه  ,احللوايت يف داخله قلت: اسم ذلك الورق "ابن". يوضع بعضح  (2)
يسمهون هذا النوع من األكل "ابن بريا". وأيكله أغلب أهل اهلند يف أوقات الفراغ غالبا, 

أنهه ينشط الذهن. وهذه العادة منتشرة  ما جيتمعون يف املناسبات. ويعتقدونوخاصة عند
 وأيضا يف حيدر آابد الدكن وغريها. ,مشال اهلندبكثرة يف 

 (.8/203(, وّناية احملتاج )6/213مغين احملتاج )(, و 10/43انظر حتفة احملتاج ) (3)
 (.1/65(, والغرر البهية )15/354(, واحلاوي الكبري )1/404انظر اللباب ) (4)
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: ال (2). ولو قال(1)نه هذه التمرة ال ُينث برتك قمعها ونواهتاعادة كما لو حلف ليأكل
 . (3)آكلها, فرتك حبهة أو يسريا من التمرة, مل ُينث

فإن ؛ ألنه احللف عليهما. ""ال يلبس هذين مل حينث أبحدمهاأو  قوله: "
أي أبن لبس أحدمها, مث قلعه, مث لبس  أو مرتابا"أي يف وقت واحد " لبسهما معا"

أو ال يلبس هذا وال هذا,  . قوله: "(4)؛ لوجود اجلمع احمللوف عليهحنث"اآلخر, "
ما ميينان, وال تنحل  حنث أبحدمها"؛ , بل إذا لبس اآلخر حنث. نعم, إذا اليمنيألّنه

حنث أبحدمها, واحنلهت قال: ال ألبس أحدمها أو واحد منهما, ومل يقصد واحدا 
  .(5), فال ُينث ابآلخراليمني

؛ ألنهه مل يبلغ , فال شيء عليه"أو ليأكلنا ذا الطعام غدا, فمات قبلهقوله: "
الغد زمن الربه واحلنث. قطع به اجلمهور. وقيل: على اخلالف اآليت فيما إذا مات يف 

. واستثىن ما إذا قتل نفسه قبل جميء الغد (8). ورجهحه البلقيين(7)من أكله (6)قبل متكنه

                                                           

 (.4/255املطالب )(, وأسىن 10/502(, وحبر املذهب )15/420انظر احلاوي الكبري ) (1)

 ويف )ج(: )حلف( بدل )قال(.( 2)

 (.4/255(, وأسىن املطالب )10/70انظر النجم الوهاج ) (3)
(, ومغين 4/274(, وأسىن املطالب )10/70(, والنجم الوهاج )8/135انظر التهذيب ) (4)

 (.6/214احملتاج )

(, ومغين 4/274(, وأسىن املطالب )10/70(, والنجم الوهاج )8/135انظر التهذيب ) (5)
 (.6/214احملتاج )

 ويف )ج(: )متكينه( بدل )متكنه(.( 6)

(, 10/46(, وحتفة احملتاج )10/70والصحيح كما قطع به اجلمهور. انظر النجم الوهاج ) (7)
 (.7/44(, وّناية احملتاج )6/216ومغين احملتاج )

 (.3/496انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
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ذاكرا للحلف خمتارا, فإنهه ُينث كما لو أتلف الطعام قبل الغد. فإن كان مكَرها أو 
  .(1)انسيا للحلف, ففيه قوال حنث املكره والناسي

وكذا لو  حنث" متكنه من أكلهوإن مات أو تلف الطعام يف الغد بعد  قوله: "
تلف بعضه؛ ألنهه متكهن من الربه, ومل يفعل, فصار كما لو قال: آلكلنه هذا الطعام, 
ومتكنه من أكله, فلم أيكله حىت تلف, فإنهه ُينث قطعا. ويف قول: ال ُينث؛ ألنه مجيع 

 . وتعبريه ابلتلف يعلم منه احلنث عند اإلتالف من ابب أوىل. (2)اليوم طرٌف له
أي إذا تلف يف الغد قبل التمكن من أكله ففيه  وقبله قوالن كمكرٍه"قوله: "

وقوله: "قبله" يشمل قبل  .(3)نث؛ لفوات الربه بغري اختيارهقوال املكره. واألظهر أنهه ال ُي
هما ابلنسبة إىل التلف واحد. وأمها ابلنسبة إىل العقد وبعد جميئه قبل التمكن. فإنه حكمَ 

املوت فال. فإنهه قبل الغد ال ُينث. وفيه قبل التمكن قوال املكَره. فينبغي محل كالمه 
  .(4)على الصورة الثانية لينهض طرد اخلالف يف املوت والتلف" قاله الزركشي

أي قطعا؛ ألنهه فوهت الربه  حنث" وإن أتلفه أبكٍل وغريه قبل الغدقوله: "
 . (6)أنهه ُينث يف الغد ال عند أكل شيء منه (5)ابختياره, لكن األصحه 

                                                           

(, ومغين احملتاج 10/70(, والنجم الوهاج )11/68الروضة )(, و 12/332فتح العزيز ) انظر (1)
(6/216.) 

(, والنجم الوهاج 11/68الروضة )(, و 12/332واألصح القول األول. انظر فتح العزيز ) (2)
(10/70.) 

النجم (, و 11/68(, والروضة )12/331واألظهر كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/216(, ومغين احملتاج )10/71الوهاج )

 (.739انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 4)

النجم (, و 11/68(, والروضة )12/331واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/216(, ومغين احملتاج )10/71الوهاج )

 كلمة )منه( ساقطة من )ج(.(  6)
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؛ لفواته بغري اختياره. واألظهر عدم "وإذا تلف أو أتلفه أجنيب فكمكرهٍ قوله: "
أو ألقضنيا حقاك عند رأس اهلالل, فليقض عند غروب الشمس . قوله: " (1)احلنث

آخر الشهر. فإن قدام أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه, حنث. وإن شرع يف 
إذا حلف على القضاء عند . الكيل حينئذ, ومل يفرغ لكثرته إالا بعد مداة, مل حينث"

رأس اهلالل أو عند االستهالل أو مع رأس الشهر. فهذه األلفاظ تقع  أو مع رأس اهلالل
"مع" تقتضيان املقارنة. فإن  على أوهل جزء من الليلة األوىل من الشهر. ولفظتا "عند" و

قضاه قبل ذلك أو بعده حنث؛ لتفويته الربه على نفسه. فينبغي أن يحِعده املال, ويرتصهد 
أنه هذا ال يكاد  (4)والغزايل (3)وذكر اإلمام"الرافعي:  . قال(2)ذلك الوقت. فيقضيه فيه

يقدر عليه. فإمها أن يتسامح فيه ويقنع ابملمكن أو يقال: التزم حماال. فيحنث بكله 
 . (5)"حال

. فيكفي (6)قال اإلمام البلقيين: التسامح والقناعة ابملمكن هو الهذي يذهب إليه
الوقت. وال ُينث إذا احتاج إىل زمان /أ[ القضاء من ذلك 381أن يشرع يف أسباب ]

  .(7)طويل يف العمل أو الوزن. وقيل: له فسحة يف الليلة األوىل ويومها
                                                           

(, وأسىن 10/71(, والنجم الوهاج )14/501واألظهر كما ذكر. انظر كفاية النبيه )( 1)
 (.6/216(, ومغين احملتاج )10/47(, وحتفة احملتاج )4/268املطالب )

(, وحتفة 4/268(, وأسىن املطالب )10/71(, والنجم الوهاج )14/501كفاية النبيه )انظر  ( 2)
 .(6/216(, ومغين احملتاج )10/47احملتاج )

 (.18/371انظر ّناية املطلب )( 3)

 (.7/250انظر الوسيط )( 4)

 (.12/234انظر فتح العزيز )( 5)

 (.3/498يف حترير الفتاوى ) انظر النقل عنه( 6)

(, وأسىن 71-11/70الروضة )(, و 12/334(, وفتح العزيز )10/577انظر البيان ) (7)
 (.10/48( حتفة احملتاج )4/269املطالب )
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الصواب أن يقول املصنف "فليقض عقب غروب الشمس, وُيذف  (1)وكان/
 (3)"إىل" ففي قبوله/ (2)آخر الشهر. هذا كلهه إذا أطلق. "فإن زعم أنهه أراد بقوله "عند"

 هما القبول حىت جيوز له تقدمي القضاء عليه. في (5)والغزايل (4)وجهان. اختار اإلمام
 

من وقال املاوردي: يدين ابطنا. وُينث يف ظاهر احلكم إذا تعلهق به حق آدمي 
 . (7). قاله الزركشي(6)طالق أو عتق

من حلف ال يعين أنه  أو ال يتكلام, فسباح أو قرأ قرآان, فال حنث"قوله: "
سواء كان يف الصالة أو خارجها. وال ُينث ابلتسبيح  يتكلم ال ُينث بقراءة القرآن

والتهليل والتكبري والدعاء على الصحيح؛ ألنه الكالم يف العرف ينصرف إىل كالم 
 .(8)اآلدميني

 (9)س أنهه ُينث. وبه جزم البغويوقال اإلمام البلقيين: أقوى الوجهني, وهو القيا
وغريمها؛ ألنهه يكلهم, ولكنهه مل يكلهم الناس. وهو مل ُيلف على أن ال يكلهم  (10)واملتويل

                                                           

 /ب/أ(.473)( 1)

 ويف )ج(: )أراد بعند( بدل )أراد بقوله عند(.( 2)

 /ج/ب(.242) (3)
 (.18/366انظر ّناية املطلب )( 4)

 (.7/250الوسيط ) انظر( 5)

 (.15/373انظر احلاوي الكبري )( 6)

 (.747انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 7)

(, وكفاية 11/65الروضة )(, و 12/329والصحيح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.10/72(, والنجم الوهاج )14/474النبيه ) 

 (.8/132انظر التهذيب )( 9)

 (.273انظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص( 10)
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 (1)"إنه هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني: "الناس. ومحل قوله 
: إنه هذا ال ل له النيب  على املخاطبة؛ ألنه الراوي خاطب العاطس ابلدعاء. فقا

قال يف  د الشعر مع نفسه.ابحلنث برتدي (3). انتهى. وجزم الرافعي(2)يكون يف الصالة
 . (4)"القول أبنهه ال ُينث به بندنيجيوأطلق ال" الكفاية:

. قوله: (6)", فسمعه يقرأ, مل ُينثلو حلف ال يسمع كالم زيد": (5)وقال اجْلِيِلي
؛ ألنه السالم كالم. ويزول حترمي اهلجران به. وال أو ال يكلامه, فسلام عليه, حنث" "

 . (7)بده أن يسمعه. فلو كلهمه وهو أصمه, مل ُينث يف األصحه 
؛ ألنهه فال يف اجلديد" وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غريها قوله: "

يصدق نفي الكالم عنه, فيقال: ما كلهمه, بل كاتبه أو راسله, وسواء أشار الناطق أو 

                                                           

إابحته, برقم  من كان  ما ونسخ الصالة، يف الكالم حترمي مسلم يف صحيحه, ابب أخرجه( 1)
 .( من حديث معاوية بن احلكم السلمي 537)

 (.3/498)انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ( 2)

 (.12/329انظر فتح العزيز )( 3)

 (.14/475انظر النقل عنه يف كفاية النبيه )( 4)

 وهذا التنبيه شارح اجليلي الدين صائن الكايف, عبد بن الكرمي عبد بن عبد العزيز هو اجليلي (5)
 من غرائب شرحه يف أن غري ابملذهب عارف كالم  وكالمه أطول. شرح له املشهور الشرح
انظر الوايف ابلوفيات (. هـ632)سنة  تويف ضعفا. نقله يف أن الطلبة بني شاع أجلها

 الكربى الشافعية وطبقات (2/75) شهبة قاضي البن الشافعية وطبقات (,18/320)
 (.8/256) للسبكي

 (.14/475انظر كفاية النبيه )( 6)

(, وفتح 10/73)(, والنجم الوهاج 11/64(, والروضة )345-12/344انظر فتح العزيز )( 7)
 (.2/249الوهاب )
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ا جعلنا إشارته كنطقه يف املعامالت للضرورة. والقدمي أنهه ُينث؛ ألنه هللا  األخرس. وإمنه
ما منه (2)والرسالة (1)الرمزسبحانه استثىن    .(3)من التكلهم. فدله على أّنه

قوله: " وإن قرأ آية أفهمه هبا  .(6) "(5)واملختصر (4)القوالن يف األم"قال البلقيين: 
أي إذا مل يقصد القراءة,  وإالا حنث"مل يكلهمه " مقصوده, وَقَصَد قراءةا مل ُينث"؛ ألنهه

. قال (7)بل اإلفهام ُينث؛ ألنهه كلهمه. ويدخل يف كالمه ما إذا مل يقصد تفهيما وال قراءة
 . (8)"املعتمد أنهه ال ُينث يف هذه؛ ألنهه مل يكلهمه"اإلمام البلقيين: 
أي وداره  (9) أو ال مال له حنث بكلا نوع, وإن قلا حىت ثوب بدنه"قوله: "

يسكنها, وعبده الهذي خيدمه لوجود حقيقة املال يف ذلك. وال خيتصه بنوع من املال الهيت 

                                                           

ک  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  کچ استثىن هللا الرمز من الكالم. قال:  (1)

 .41. سورة آل عمران: چڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ

ىئ  ىئ    ىئ     چ  استثىن هللا الوحي من الكالم, والوحي رسالة من هللا. قال:  (2)

 .51سورة الشورى : .چی  ی  ی  ی    جئ 

(, والنجم 11/64(, والروضة )328-12/327القول األول أصح. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.10/73الوهاج )

 (.7/80انظر األم )( 4)

 (.8/278انظر خمتصر املزين )( 5)

 (.3/499انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

(, وّناية 6/219)(, ومغين احملتاج 10/51(, وحتفة احملتاج )10/74انظر النجم الوهاج )( 7)
 (.8/208احملتاج )

 (.3/499انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 8)

 (. 10/75(, والنجم الوهاج )11/52(, والروضة )12/313انظر فتح العزيز )( 9)
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. وقال (2)حنيفة: خيتصه ابملال الزكوي؛ ألنهه عرف الشرع . وقال أبو(1)إاله أن ينويه
  .(3)مالك: خيتص ابلذهب والفضهة

ا ابقية على ملكهومدباٍر ومعلاٍق عتُقه, وما وصاى به" قوله: "   .(4)؛ ألّنه

 ,يعين إذا حلف ال مال له وله َدين ودين حالٍا وكذا مؤجال يف األصحا"قوله: "
أنهه ال خالف فيه. وليس كذلك,  يوهمفإن كان حاالا على مليء مقرٍه حِنث. وكالمه 

وإن كان مؤجال أو على معسر أو جاحد, حنث على األصحه؛ ألنهه  .(5)بل فيه وجه
اثبت يف الذهمة يصحه اإلبراء منه, ودخل يف إطالقه ما استقره ملكه عليه من الدين, وما 

 . (6)مل يستقره كاألجرة إذا مل تنقض املدهة
أي ال ُينث به لعدم قدرته على كل التصرفات  ال مكاتٍب يف األصحا"قوله: "

. وعبارة الروضة على (8). وصحهحه الروايين يف احللية(7)فيه. والثاين: ُينث لبقاء امللك

                                                           

 ويف )ب(: )ينوي به( بدل )ينويه(.( 1)

قائق (, وتبيني احل9/15(, واملبسوط للسرخسي )361-3/360انظر األصل للشيباين )( 2)
(3/160.) 

 (.3/137(, وشرح الزرقاين )3/291(, ومواهب اجلليل )3/252انظر البيان والتحصيل )( 3)

 (.10/13(, وحتفة احملتاج )10/75(, والنجم الوهاج )11/52انظر الروضة ) ( 4)

(, والنجم الوهاج 11/52(, والروضة )12/313والقول األول أصح. انظر فتح العزيز )( 5)
(10/76.) 

(, والنجم 11/52(, والروضة )12/313واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.10/76الوهاج )

(, وأسىن 11/52(, والروضة )12/313واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/76(, والنجم الوهاج )4/263املطالب )

 (.766ب األميان, حتقيق هاين بن الربك )صانظر النقل عنه يف السراج الوهاج للزركشي, كتا( 8)
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األصحه. وقيل: األظهر. وقيل قطعا. وهذا يف الكتابة الصحيحة. أمها الفاسدة فيحنث 
  .(1)فعتها, وأرش اجلناية عليهابه. وُينث أبم الولد على األصحه؛ ألنه رقبتها له, وله من

أي لصدق  . وال ُيشََتط إيالم"ليضربناه فالربا مبا ُيسمَّى ضرابأو  قوله: "
االسم بدون اإليالم؛ ألنهه يقال: ضربه ومل يؤمله. وخيالف احلده والتعزير؛ ألنه الغرض 

ا يسمهى  (2)فيهما الزجر, واليمني تتعلق االسم. ويف نصه املختصر إشعار أبدىن إيالم. وإمنه
ضراب ال خيلو عن ذلك. فإنه من ضرب أبمنلته على إنسان ال يتصوهر أن يقع مبثله إيالم. 

أي فيتعلهق الربه  إالا أن يقول ضراب شديدا" قوله: " .(3)فال يتعلهق به برٌّ وال حنثٌ 
: وال حده يقف عنده, ولكن الرجوع إىل ما يسمهى (5)قال اإلمام .(4)فابإليالم بال خال

  .(6))شديدا(

؛ ألنه وَعض  وَخنٌِّق ونتُف شعٍر ضراب" (7)وليس وضع سوط ]عليه[ قوله: "
واألصحه ؛ ألنه الضرب ُيتاج آللة. "(1) وَكزٌ  و (8) لطمٌ "قيل: وال ذلك ال يحسم ى ضراب. 

 . (2)أنهه يربه ابللطم والوكز؛ ألنهه ضرب وزايدة
                                                           

(, والنجم 4/263(, وأسىن املطالب )11/52(, والروضة )12/313انظر فتح العزيز )( 1)
 (.10/76الوهاج )

 ويف )ج(: )فيها( بدل )فيهما(.( 2)

(, وحتفة احملتاج 4/272(, وأسىن املطالب )11/77(, والروضة )12/340انظر فتح العزيز )( 3)
(8/141 .) 

 (.10/78انظر النجم الوهاج )( 4)

 (. 6/220(, و مغين احملتاج )10/54(, وحتفة احملتاج )18/406انظر ّناية املطلب )( 5)

 ويف )أ(: )شدا(. والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(.( 6)

 (.550كلمة )عليه( ساقطة من النسخ الثالثة. واملثبت من منهاج الطالبني. انظر )ص/ (  7)

, والتقفية يف اللغة (433/ 7) العنيانظر  .اليد بَبْسط اجِلْسم وَصَفحات اخلدِه، ضربح : الل ْطمح  (8)
 (.12/241(, وهتذيب اللغة )535)ص
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هبا ضربًة أو  (3)/, وضربهأو ليضربناه مائة سوط أو خشبة, فشدا مائةقوله: "
, إن علم إصابة الكلا أو تراكم بعضٌ  (5)مشراخعليه مائة  (4) عثكالب على بعض  (6)برا

 . فوصله أمل الكلا"
لو حلف ليضربنهه مائة سوط, فجعلها شدهة, وضربه هبا  : إحداهم,فيه مسألتان

؛ لصدق االسم. وكذا لو شده مخسني, وضربه هبا ؛ لقوله (8)مرتني (7)ضربة واحدة بره

                                                           

 ,(394/ 5) العنيانظر  .كفه  جبمع وََكزَه .ةجمموع يوه ابلكفه  الض ْرب .الطعن: الوَْكزح  (1)
 (.10/176, وهتذيب اللغة )(825/ 2) اللغة مجهرةو 

(, 8/189(, والروضة )9/142(, وفتح العزيز )10/551واألصح كما ذكر. انظر البيان )( 2)
 (. 10/78والنجم الوهاج )

 /ج/أ(.243) (3)
 يسمونه املدينة وأهل وعثكول عثكال: لغتان وفيه الكباسة.: الناس يسميه الذي هو العثكال (4)

, واملنتخب من كالم (291/ 1) سالم بن للقاسم احلديث انظر غريب .العني بكسر العذق
 (.2/1132(, ومجهرة اللغة )1/456العرب )

, والصحاح (263/ 7) اللغة انظر هتذيب والشِهْمرَاخ هو ما عليه البسر من عيدان الكباسة. (5)
 (6/3542(, ومشس العلوم )5/1758)

 ويف )ج(: )بعضه( بدل )بعض(.( 6)

؛ لصدق االسم. وكذا لو شده مخسني, وضربه هباويف )ب(: تكرر هنا قوله )( 7)  (.ضربة واحدة بره

 (. 6/221مغين احملتاج )(, و 18/84(, واجملموع )18/403ب )ّناية املطل انظر( 8)
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كان . وقد  (1) چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  تعاىل:
ليضربنه زوجته مائة سوط. وقرهره شرعحنا يف قصة اْلمحخَدج الهذي زان. فقال  (2)حلف/
 : (3), فاضربوه هبا مرة واحدة. رواه أبوداودمشراخخذوا عثكاال عليه مائة.  

. وضربه هبا مائة منهالو حلف ليضربنهه مائة خشبة حصل الربه بشده الثانية: 
. فإنه الضغث هو الشماريخ القائمة (4)لآلية مشراخدفعة واحدة أو بعثكال عليه مائة 

على الساق الواحد. ويسمهى العثكال. وشرط ذلك أن يتيقهن أنه كل واحد من السياط 
الشماريخ أصاب بدنه أو ملبوسه أبن يبسطها واحدا واحدا. ويكتفي به بال أو 

. (6). وكذا إذا تراكم بعضها على بعض حبيث يناله ثقل الكله على األصحه (5)خالف
 (7)وقوله "أو بعثكال" يقتضي االكتفاء به يف مائة سوط. وقطع به الشيخ أبو حامد

                                                           

 .44سورة ص: ( 1)

 /ب/ب(.473)( 2)

(, وانتقاه ابن 4472أبو داود يف سننه, ابب يف إقامة احلد على املريض, برقم ) أخرجه( 3)
( كالمها من طرق عن يونس, عن ابن 817اجلارود, ابب حد الزاين البكر والثيب, برقم )

 هذا إسناد يف . وقال ابن امللقن يف البدر املنري: اختلفشهاب, عن أيب أمامة بن سهل 
 .(626/ 8)يضره  ال االختالف هذا أن الظاهرو . احلديث

 .44. سورة ص:چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ    (4)

 (.11/77(, والروضة )12/340(, وفتح العزيز )8/145انظر التهذيب )( 5)

(, وأسىن 11/77(, والروضة )341-12/340واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.6/221(, ومغين احملتاج )4/272املطالب )

 (.6/451انظر الوسيط ) (7)
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وغريهم. قاله  (4)والبغوي (3)وابن الصبهاغ (2)بوالقاضي أبو الطي (1)واحملاملي بندنيجيوال
 , وأنهه الهذي عليه الفتوى. (6). وصوهبه يف املهمات(5)الزركشي

ابلعثكال عند  (9). ويؤيهده اكتفاء الرافعي(8): وهو ظاهر النص(7)قال ابن الرفعة
تبعا  (10)التعبري ابخلشب مع أنه الشمراخ ال يطلق عليها اسم اخلشبة. وصحهح الرافعي

قلت: ولو شكا يف إصابة أنهه ال يكفي العثكال يف مائة سوط. " (12)والغزايل (11)لإلمام
"؛ ألنه الضرب سبب ظاهر يف الرتاكم والتثقيل, . وهللا أعلم(13)اجلميع برا على النص

: كذا (14)فيكتفي به. قال الزركشي: "ومراده ابلشك استواء الطرفني. فإنهه قال يف الروضة

                                                           

انظر النقل عن البندنيجي واحملاملي يف السراج الوهاج, كتاب األميان, حتقيق هاين بن الربك ( 1)
 (.779)ص

 (.720انظر التعليقة الكربى, كتاب األميان )ص( 2)

 (.686انظر الشامل البن الصباغ, كتاب األميان )ص( 3)

 (.8/145انظر التهذيب )( 4)

 (.777السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص انظر ( 5)

 (.9/157انظر املهمات )( 6)

 /ب(.70/ل/25انظر املطلب العايل )( 7)

 (.8/183انظر األم )( 8)

 (.12/342انظر فتح العزيز )( 9)

 (.12/342انظر فتح العزيز )( 10)

 (.17/192انظر ّناية املطلب )( 11)

 (.6/451انظر الوسيط )( 12)

 (.7/80انظر األم )( 13)

 (.11/78انظر الروضة )( 14)
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. وذكر الدارمي فرض اجلمهور  (3)واملتويل (2)وابن الصباغ (1)مسألة اخلالف فيما إذا شكه
/ب[ النص على ظنهه إصابة اجلميع وهو حسن, لكن 381أنهه إذا شكه حنث. ومحلوا ]

 . (5)ألنهه بعد هذا الضرب يشك يف احلنث. واألصل عدمه" (4)األول أصحه؛
الظن هنا. ومل جند أحدا  وقال يف املهمات: كالم األصحاب متفق على اشرتاط

 حنوه.  (7). ويف كالم البلقيين(6)صرهح أبنه املراد ابلشك هو املستوى الطرفني
أي ابملشدودة والعثكال؛ ألنهه جعل  "ليضربناه مائة مرة مل يربا هبذاأو قوله: "
وكذا لو قال: مائة ضربة على الصحيح إذ مل يضربه إاله ضربة. قال  .(8)العدد للضرابت

ال أفارقك حىت أو . قوله: "(10): وعلى هذا يعترب فيها التوايل. ذكره اإلمام(9)يف الكفاية
أي على املذهب؛ ألنهه حلف على  , مل حينث"أستويف حقاي, فهرب, ومل مُيكِّنه اتباعه

قلت: الصحيح: ال حينث إذا أمكنه اتباعه, وهللا فعل نفسه. فال ُينث بفعل الغرمي. "
. (12), فإنهه قيد عدم احلنث بعدم إمكان اتباعه(11). هذا استدراك على املفهومأعلم"

                                                           

 (.7/451انظر النقل عنه يف اجملموع )( 1)

 (.687انظر الشامل البن الصباغ, كتاب األميان )ص( 2)

 (.282انظر تتمة اإلابنة, كتاب األميان, حتقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص( 3)

 (.6/221(, ومغين احملتاج )4/272(, أسىن املطالب )10/79)انظر النجم الوهاج ( 4)

 (.781انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 5)

 (.9/157انظر املهمات )( 6)

 (.3/502انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 7)

 (.10/530, وحبر املذهب )(3/109(, واملهذب )15/452انظر احلاوي الكبري )( 8)

 (.14/490انظر كفاية النبيه ) ونصه: "ال بد من تواليها حىت تقع الضربة بعد الضربة" (9)
 (. 18/406لية". انظر ّناية املطلب )اونصه: "البد من الضرابت املتو ( 10)

 (.10/56(, وحتفة احملتاج )11/74(, والروضة )12/338انظر فتح العزيز )( 11)

 )ج(: )بعدم إمكانه( بدل )بعدم إمكان اتباعه(.ويف ( 12)
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. (3)والبغوي (2)والقاضي احلسني (1)فيفهم احلنث عند إمكانه, وهو وجه للصيدالين
ا الغرمي فارِق   .(4)والصحيح أنهه ال ُينث؛ ألنهه مل يفارقه, وإمنه

, وكاان ماشيني أو أبرأه أو احتال على وإن فارقه أو وقف حىت ذهب قوله: "
. فيه صور: إحداها إذا فارقه احلالف غرمٍي, مث فارقه أو أفلس, ففارقه ليوسر, حنث"

ألنهه حلف على مفارقة نفسه. وقد وجدت هذا إذا كان خمتارا ذاكرا, وإاله فعلى حنث؛ 
 . (5)قويل املكره والناسي

الثانية: إذا كاان يتماشيان, فوقف احلالف ومشى الغرمي أو العكس, فوجهان 
أصحههما احلنث؛ ألنهه إن وقف احلالف فقد فارقه ابلوقوف. فسبب املفارقة إليه. وإن 

. واحرتز بقوله "وكاان (6)فقد فارقه احلالف حني مشى مع العلم بوقوفهوقف الغرمي 
ماشيني" عما إذا كاان ساكنني, وانفرد الغرمي ابملشي, فال ُينث؛ ألنه احلادث املشي 

 . (7)وهو فعل الغرمي

                                                           

 (.12/338انظر النقل عنه يف فتح العزيز )( 1)

 ويف )ب(: )حسني( بدل )احلسني(.( 2)

 (.8/139انظر التهذيب )( 3)

(, والنجم الوهاج 11/74(, والروضة )12/338والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6/222ومغين احملتاج ) (,10/56(, وحتفة احملتاج )10/81)

 (.15/385(, واحلاوي الكبري )8/403(, وخمتصر املزين )7/79انظر األم )( 5)

(, وكفاية النبيه 11/74(, والروضة )12/338واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 6)
(14/503.) 

زيز (, وفتح الع8/139(, والتهذيب )7/252(, والوسيط )18/381انظر ّناية املطلب )( 7)
(12/338.) 
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الثالثة: إذا أبرأه احلالف, وفارقه, حنث قطعا؛ ألنهه فوهت الربه ابختياره. وهل 
لو . الرابعة: (2)أو بعد املفارقة ؟ فيه اخلالف يف نظائره (1)اإلبراء ُيكم ابحلنث بنفس

يقان. أحدمها بناؤه , ففي حنثه طر أحاله الغرمي على إنسان أو أحال غرميا عليه, مث فارقه
عتياض أو استيفاء, فعلى األول ُينث. وعلى الثاين ال. وأصحههما القطع على احلوالة ا

. وال خيفى أنهه إذا قبض منه أحلق قبل التفرق أنهه يربأ. (3)ابحلنث؛ ألنهه استيفاٌء حقيقةا 
تربهع به, مث فارقه. فإن كان قال: حىت أستويفَ  (4)وأمها إذا قبضه من وكيله أو من أجنيب/

حنث. وإن اقتصر على قوله حىت أستويف حقي  (5)يف احملرر حقي منك كما صورها
اخلامسة: لو أفلس الغرمي, ففارقه ليوسر حنث أي إذا فارقه دون إذن احلاكم  .(6)فال

طوعا؛ ألنهه مل يستوف حقهه. أمها إذا فارقه ابلتزام احلاكم فعلى قويل املكره. واألصحه ال 
  .(7)حنث

                                                           

 ويف )ب(: )األمر( بدل )اإلبراء(.( 1)

(, 12/334انظر فتح العزيز ) هل ُينث بنفس اإلبراء أم ُيتاج إىل القبول ؟ وجهان. (2)
 (.8/211(, وّناية احملتاج )11/75والروضة )

(, وكفاية النبيه 11/75(, والروضة )12/339واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.10/56(, وحتفة احملتاج )10/81(, والنجم الوهاج )14/503)

 /ج/ب(.243) (4)
 (.478احملرر )صانظر  (5)
منك كما صورها يف احملرر حنث. وإن اقتصر على قوله حىت أستويف سقط من )ب( قوله )( 6)

 (.حقي

النبيه (, وكفاية 11/75(, والروضة )12/339واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/56(, وحتفة احملتاج )10/81(, والنجم الوهاج )14/503)
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وإن استوىف, وفارقه, فوجده انقصا إن كان من جنس حقاه, لكناه  قوله: "
 . (3). كذا أطلق الرافعي(2)ال متنع من االستيفاء (1)؛ ألنه )الرداءة(مل حينث" أردأُ 

 
 

. (5)خبالف الكثري (4)يتسامح مبثلهوقال يف الكفاية: هذا إذا كان األرش قليال 
 . (6)وصرهح به املاوردي

ٌ, ويف غريه القوالن".قوله: " أي إن مل يكن من جنس حقه.  وإالا حنث عاملِّ
فإن كان حقه الدراهم, فخرج ما أخذه حناسا أو مغشوشا. فإن علم ابحلال قبل املفارقة, 

. (9)جهل فقوال الناسي واجلاهل. وإن (8)االستيفاء/ , حنث قطعا للمفارقة قبل(7)ففارق
, فرأى, ومتكان, فلم يرفع حىت إىل القاضي  (10)ال أرى ُمنكًرا إالا رفعتهأو  قوله: "
؛ لتفويته الربه ابختياره. وكذا لو حلف: ال رأيتح لقطة وال حنث"أي احلالف " مات"

                                                           

 ويف )أ(: )الزايدة(. والصحيح هو املثبت من )ب( و)ج(.( 1)

(, ومغين 10/58(, وحتفة احملتاج )2/250(, وفتح الوهاب )10/81انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.6/223احملتاج )

 (.12/339واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 3)

 ويف )ج(: )به( بدل )مبثله(.( 4)

 (.14/504انظر كفاية النبيه )( 5)

 (.15/387انظر احلاوي الكبري )( 6)

 ويف )ج(: )فلم يفارق( بدل )ففارق(.( 7)

 /ب/أ(.474)( 8)

 (.8/212(, وّناية احملتاج )11/76(, والروضة )12/340انظر فتح العزيز )( 9)

ويف النسخ الثالث )ال أرى منكرا إاله رفعته(. ولكن يف منهاج الطالبني: )ال رأى منكرا إال  (10)
 (.551رفعه(. انظر )ص/ 
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واحرتز بقوله "ومتكن" عما إذا مل يتمكن ملرض أو حبس أو  ضالهة إاله رفعتها إليه.
 . (1)حجب عن القاضي حىت مات, فقوال حنث املكَره

قال الزركشي: "وينبغي أن ُينث إذا متكهن من املكاتبة واملراسلة, فلم يفعل. فقد 
. . نعم, لو ابدر, فمات القاضي قبل وصوله إليه, مل ُينث قطعا(2)اكتفوا هبما يف الرفع"

. ولو ابدر, فمات قبل وصوله إىل القاضي, ال كفارة بال خالف. (3)وقيل: فيه القوالن
. وأفهم أنه الرفع على الرتاخي؛ ألنهه ليس يف اللفظ ما يقتضي املبادرة. وال (4)قاله املتويل

يحشرَتط يف الرفع أن يذهب إليه مع صاحب املنكر, بل يكفي أن ُيضر وحده عند 
  .(5)يكتب إليه بذلك أو يرسل رسوال خيربه أو يكتب إليهالقاضي وخيربه أو 

أي وال  "وحيمل على قاضي البلد, فإن عزل, فالربا ابلرفع إيل الثاينقوله: "
عربة ابملوجود حالة احللف محال لأللف والالم على مفرد اجلنس. قطع به صاحب 
التهذيب وغريه. وأفهم قوله "قاضي البلد" أنهه ال يربه برفعه إىل قاضي بلد آخر, وهو 

 . (6)الصحيح

                                                           

(, ومغين 10/526(, وحبر املذهب )18/400(, وّناية املطلب )197انظر التنبيه )ص( 1)
 (.6/224احملتاج )

 (.796لطالب: هاين بن الربك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق ا( 2)

(, وفتح الوهاب 11/73(, والروضة )12/336واألصح أنهه ال ُينث. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.8/212(, وّناية احملتاج )2/250)

 (.11/72انظر النقل عنه يف الروضة )( 4)

 (.2/250انظر فتح الوهاب )( 5)

(, وّناية 6/223مغين احملتاج )(, و 10/60انظر حتفة احملتاج ) وهو الصحيح. وقيل: يرب. (6)
 (.8/213احملتاج )
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أي بتلك البلد أو غريها. وسواء  أو إالا رفعته إىل قاٍض برا بكل قاٍض" قوله: "
 . (1)ومن ويل بعدها لعموم اللفظ اليمنيالقاضي حال 

فإن أي مل يرفعه إليه حىت عزِل. " أو إىل القاضي فالن, فرآه, مث عزل"قوله: "
ُعه ا حنث عند , وتَ رََكه, وإالا فكمكَرهٍ نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رف خ " إمنه

اإلمكان لتفويت الربه ابختياره. وأمها إذا مل يتمكهن فكاملكره. وظاهر قوله حنث أنهه ُينث 
لو عزل ذلك القاضي, فإن كان نيته أن يرفع إليه ". والهذي يف الروضة: (2)عقب عزله

وال ُينث, وإن كان ميكن؛ ألنهه  وهو قاض أو تلفهظ به مل يربه ابلرفع إليه وهو معزول,
ا ويل اثنيا. واليمني على الرتاخي. فإن مات أحدمها قبل أن يتوىله تبيـهنها احلنث . (3)"رمبه

 . (5)"(4)فينبغي محل العزل يف عبارة املنهاج على املتصل ابملوت"قال يف التحرير: 
مل ينو ما دام . يدخل فيه ما إذا وإن مل ينو برا ابلرفع إليه بعد عزله"قوله: "

. وما إذا (6)قاضيا وما إذا أراد عينه, وجعل وصف القضاء اتبعا له, وال خالف فيه
 .(7)أطلق, وفيه وجهان

 
                                                           

 (.8/144(, والتهذيب )10/526(, وحبر املذهب )18/401انظر ّناية املطلب ) (1)

(, ومغين احملتاج 5/206(, والغرر البهية )10/83(, والنجم الوهاج )11/72انظر الروضة )( 2)
(6/224.) 

(, ومغين احملتاج 5/206) (, والغرر البهية10/83الوهاج )(, والنجم 11/72الروضة )انظر ( 3)
(6/224). 

 كلمة )ابملوت( ساقطة من )ب(.(  4)

 (.3/504انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)

(, ومغين احملتاج 10/61(, وحتفة احملتاج )10/83(, والنجم الوهاج )10/567انظر البيان )( 6)
(6/224.) 

 أنهه يرب. انظر املصادر السابقة.والصحيح من املذهب ( 7)
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 فصل

. إمها لنفسه فَِبال حنث" (1)حلف ال يبيع أو ال يشَتي فعقد لنفسه أو غريِّه"
لصدور الفعل منه. وإمها لغريه فعلى األصحه, سواء كان بوكالة أو والية أو كان خالف 

فضوليا أبن اشرتى إلنسان بغري إذنه بثمن يف ذمته؛ ألنه العقد قد صحه لنفسه. قاله 
ل مل ُينث؛ ألنهه حلف على الشراء املطلق. . وقيل: إن أضاف العقد للموك(2)البغوي

 . (3)مل ُيصل, وإن نواه حنثوعند التصريح ابلسفارة لغريه 
ه احلالف بنفسه عادة  "وال حينث بعقدِّ وكيلِّه له قوله: " أي سواء كان مما يتواله

ذلك الشيء بنفسه عادة   (4)أم ال؛ ألنهه مل يفعل. ويف قول: ُينث من ال يتوىله 
 . (1)كالسلطان وحنوه للعرف

                                                           

 ويف )ج(: )لغريه( بدل )غريه(.( 1)

 (.8/142انظر التهذيب )( 2)

(, وكفاية النبيه 11/48(, والروضة )12/307انظر فتح العزيز ) واألصح كما ذكر. (3)
 (.6/224(, ومغين احملتاج )10/84(, والنجم الوهاج )14/487)

 طمس قوله )ال يتوىل( من )ج(.( 4)
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 ال حينث" (2)أو ال يزواج أو ال يعتق أو ال يضرب, فوكال من )فَ َعَله( قوله: "
أي إذا أطلق؛ ألنهه حلف على فعله, ومل يفعل لصحة إضافته إىل غريه. وسواء كان ممن 

. وعلم (3)يتعاطى ذلك بنفسه مطلقا أو جرت عادته ابالستنابة فيه على األصحه 
هو أقوى من التوكيل كتفويضه الطالق /أ[ من قوله "فوكهل" عدم احلنث فيما 382]

  .(5)ذلك ال ُينث به على املذهب (4)لزوجته, فإنهه ليس بتوكيل على األظهر. ومع/
ما سبق فيما إذا أطلق, ومل ينو إالا أن يريد أن ال يفعل هو وال غريه". قوله: "

أو  قوله: ". (6)ه فإنهه ُينث بفعل وكيله ومأمورهشيئا. فإن نوى أن ال يفعل هو وال غري 
. فيه مسألتان. إحدامها حلف ال ؛ ال بقبوله هو لغريه"ال ينكح حنث بعقد وكيله له

. أحدمها ال (9)والروضة (8)بال ترجيح يف الشرحني (7)يتزوج. فقيل له الوكيل فوجهان
ابحلنث. وقد جزم به الرافعي يف  (10)ُينث كما يف البيع والشراء. وجزم هنا تبعا للمحرر

                                                           

(, وحتفة احملتاج 85-10/84والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر النجم الوهاج )( 1)
 (.8/215(, وّناية احملتاج )6/225(, ومغين احملتاج )10/62)

 (.551ويف النسخ الثالث )فعل(. والصحيح هو املثبت من منهاج الطالبني. انظر )ص/ ( 2)

(, 85-10/84وقيل: ُينث. انظر النجم الوهاج )والصحيح من املذهب هو القول األول. ( 3)
 (.8/215(, وّناية احملتاج )6/225(, ومغين احملتاج )10/62وحتفة احملتاج )

 /ج/أ(.244) (4)
(, 12/308(, وفتح العزيز )8/142واملذهب كما قال. وقيل: ُينث. انظر التهذيب )( 5)

 (.10/62ج )(, وحتفة احملتا 4/261(, وأسىن املطالب )11/47والروضة )

 (.2/250(, وفتح الوهاب )6/225(, ومغين احملتاج )10/85انظر النجم الوهاج )( 6)

 ويف )ب(: )وجهان( بدل )فوجهان(.( 7)

 ب(.-/أ60/ل/8(, والشرح الصغري )12/308انظر فتح العزيز ) (8)

 (.11/48انظر الروضة )( 9)

 (.478انظر احملرر )ص( 10)
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تصحيح احلنث خمالف ". قال اإلمام البلقيين: (1)الفصل اخلامس يف التوكيل يف النكاح
ملقتضى نصوص الشافعي أنه من حلف على شيء أن ال يفعله, فأمر غريه بفعله, مل 

يف ذلك  , وهو أنه النظر(2)ُينث, ولقاعدتِه وهي أنه النظر يف ذلك إىل احلقيقة, وللدليل
 . (3)إىل اإلسناد اللغوي وهو الفاعل, وملا عليه األكثرون

. (7)وصاحب البيان (6)وابن الصباغ (5)واملاوردي (4)فقد جزم بعدم احلنث القفال
عن قطع األصحاب يف الطرق. قال: ومل أر أحدا اعتمد محقابِله إاله  (8)وحكاه يف النهاية

: ولو حلفت املرأة أن ال تتزوج, فعقد عليها وليها, فإن  (10) شيخنا. قال (9)البغوي
كانت جمربة فعلى قويل املكَره, وإن كانت غري جمربة, وأذنت يف التزويج, فزوهجها الويل, 
حنثت يف ميينها. وأفىت فيما لو حلف ال يراجع مطلقته, فوكهل يف مراجعتها, أنهه ال 

فهنا أوىل, فإنهه استمرار  (12)يل يف التزويج. وقال: إن قلنا ابحلنث يف التوك(11)ُينث/

                                                           

 (.7/569انظر فتح العزيز )( 1)

 ويف )ج(: )ولدليل( بدل )وللدليل(.( 2)

 (.2/604(, واإلقناع للشربيين )5/132(, والغرر البهية )4/261انظر أسىن املطالب )( 3)

 (.248انظر حماسن الشريعة للقفال )ص( 4)

 (.15/378انظر احلاوي الكبري )( 5)

 (.462انظر الشامل البن الصباغ, كتاب األميان )ص( 6)

 (.10/562)انظر البيان ( 7)

 (.18/374انظر ّناية املطلب )( 8)

 (.8/142انظر البغوي )( 9)

انظر حترير الفتاوى  " عنده البلقيين.وهذا كالم صاحب التحرير أيب زرعة, واملراد ب "شيخنا( 10)
(3/505.) 

 /ب/ب(.474)( 11)

 ويف )ب(: )ابلتزويج( بدل )يف التزويج(.( 12)
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ال ُينث, فهنا تردد. واملعتمد أنهه ال  (1)بنكاح. فالسفارة فيه أظهر. وإن قلنا هناك
 . (2)"ُينث

 
 

. قال البلقيين: أي (3)الثانية: حلف ال يتزوج, فتوكهل لغريه يف القبول, مل ُينث
 . (4)جتب إضافته إىل املؤكلعلى الوجهني معاا يف الهيت قبلها؛ ألنه النكاح 

بناء على أنه العقد  , حنث, وإالا فال"أو ال يبيع مال زيد, فباعه إبذنه قوله: "
. ويلتحق إبذنه إذن احلاكم حبجر أو امتناع, وإذن الويل لصغٍر (5)ال يتناول غري الصحيح

. فلو قال: إبذن صحيح لشمل الكله. قال (6)أو جنون أو سفه. جزم به البلقيين
الزركشي: "ويف اجلزم بعدم احلنث إذا مل أيذن نطٌر, بل ال بده من مالحظة اخلالف يف 

: هناك املوقوف (8). واألقوى عند املصنف فيه التوقف. وقد قال اإلمام(7) بيع الفضويل

                                                           

 بدل )هناك(. ويف )ب(: )هنا(( 1)

 (.506-3/505انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 2)

-6/225(, ومغين احملتاج )2/604(, واإلقناع للشربيين )4/261أسىن املطالب )انظر ( 3)
226.) 

 (.3/506انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

(, ومغين 10/87)(, والنجم الوهاج 14/488(, وكفاية النبيه )8/142انظر التهذيب )( 5)
 (.6/226احملتاج )

 (.3/506انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

والية. انظر  وال وكالة، بغري لغريه اشرتى أو عليه، له والية وال إذنه، بغري غريه مال ابع إذاهو  (7)
 (2/406(, والغرر البهية )152, وعمدة السالك )ص(66/ 5) البيان

 (.18/402)انظر ّناية املطلب ( 8)
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أنهه ُينث على التقديرين وسائر العقود كالبيع ال . فاحلاصل (2) "(1)امللك والصحة أبجرة 
  .(3)يتناول إاله الصحيح

؛ ألنهه مل يتم العقد. , مل حينث"أو ال يهب له فأوجب له فلم يقبل قوله: "
ا ال متلك إاله (5)"وكذا إن قبل ومل يقبض يف األصحا . "(4)وعن ابن سريج: ُينث ؛ ألّنه

. قال (6)ُينث بال خالف, نظرا لوقوع العقدابلقبض. وحكى اإلمام عن العراقيني أنهه 
. ورجهحه البلقيين. وأفهم كالم املصنف أنهه ُينث إذا قبضها (7)وهو الظاهر""الزركشي: 

خالف, لكن مىت ُينث؟ قيل حالة القبض؟ خترجيا من قول الشافعي "اهلبة متلك  بال
لقبض". وقيل: ال, خترجيا من قوله "إنه القبض دال على امللك حال اهلبة". فيكون اب

. قال الزركشي: "وموضع اخلالف إذا حلف قبل العقد. فلو (8)حانثا يف وقت العقد

                                                           

 ويف السراج الوهاج للزركشي )انجزة( بدل )أبجرة(.( 1)

 (.811انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 2)

(, ومغين احملتاج 10/64(, وحتفة احملتاج )10/87(, والنجم الوهاج )11/49انظر الروضة )( 3)
(6/226.) 

(, والنجم الوهاج 14/472ذهب أنهه ال ُينث. انظر كفاية النبيه )والصحيح من امل( 4)
 (.10/64(, وحتفة احملتاج )4/262(, وأسىن املطالب )10/87)

(, وكفاية النبيه 12/312(, وفتح العزيز )8/143واألصح كما ذكر. انظر التهذيب )( 5)
 (.4/262(, وأسىن املطالب )10/87(, والنجم الوهاج )14/474)

 (.18/408ر ّناية املطلب )انظ( 6)

 (.813انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 7)

(, وّناية 6/226(, ومغين احملتاج )10/64(, وحتفة احملتاج )10/87انظر النجم الوهاج )( 8)
 (. 8/216احملتاج )
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وهب, ومل يقبض, مث حلف ال يهب, مث أقبضه, فينبغي أن ال ُينث ابإلقباض قطعا؛ 
ا   . (1)القبض شرط للملك"ألنه العقد صحه ابلقبول, وإمنه

 
ا من أنواع اهلبة؛ ملا فيها من "وصدقةٍ  (3) رُقَب و   (2) ُعمَرىوحينث ب" قوله: ؛ ألّنه

التمليك اخلايل عن العوض كاحلنث ابلتولية والتشريك, إذا حلف على البيع. وقيل: ال 
. واملراد صدقة (4)ُينث مبا سوى اهلبة. وقيل: ُينث ابلرقىب والعمرى دون الصدقة
ا كقضاء الدين  . (5)التطوع. أمها الواجبة فال ُينث هبا على الصحيح؛ ألّنه

ا متليك بعد املوت, وامليت ووصيٍة"إذ ال متليك فيها " ال إعارٍة" قوله: " ؛ ألّنه
ال ُينث ابلوقف عليه, إن قلنا: امللك فيه  أي ووقٍف". "(6)ال ُينث. وقيل: ُينث

                                                           

 (.814حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, ( 1)

 عمري غريب لك الدار هذه: يقول أو عمرك لك الدار هذه: للرجل الرجل يقول هو: أن (2)
, والزاهر يف غريب ألفاظ (1230/ 3) اللغة , ومجهرة(77/ 2) سالم بن للقاسم احلديث

 (.174الشافعي )ص

 قبله مت وإن إليك، رجعت قبلك مات فإن أرضا, أو تعطيه دارا تسكن أحدا هو: أن (3)
 ورثتك. انظر املصادر السابقة. إىل رجعت

(, 11/50(, والروضة )12/311والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/87(, والنجم الوهاج )14/473وكفاية النبيه )

(, والروضة 12/311)والصحيح كما ذكر. وفيه وجه أنهه ُينث. انظر فتح العزيز ( 5)
 (.10/87(, والنجم الوهاج )14/473(, وكفاية النبيه )11/50)

(, والروضة 12/312(, وفتح العزيز )8/143والصحيح هو القول األول. انظر التهذيب )( 6)
 (.5/536(, والنجم الوهاج )11/50)
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. وقيهد اإلمام (1)للواقف أو هلل تعاىل. وإن كان للموقوف عليه حنث. وفيه وجه
عدم احلنث أبن ال يكون يف املوقوف عني عند الوقف ميلكها املوقوف  (2)البلقيين

عليه أعياان . وإن كانت عند الوقف كالصوف والوبر, حنث؛ ألنهه ملهك املوقوف (3)عليه
 . (4)بغري عوض. وهذا معىن اهلبة

ا ليست صدقة. وهلذا يف األصحا" ال يتصداق مل حينث هببةأو  قوله: " ؛ ألّنه
خبالف الصدقة. والثاين: ُينث كما لو حلف ال يهب,  (5)حتله له عليه السالم

 . (6)فتصدهق
إذا مل يقصد ابهلبة التقرَب إيل هللا تعاىل, وما إذا وجعل اإلمام موضع اخلالف ما 

. وعلم من كالمه أنهه (7)أطلق. أمها إذا نوى ابهلبة الصدقَة حنث قطعا اعتبارا بقصده
 االسم على غينه أو فقري.  (8)ُينث ابلصدقة فرضا كانت أو نفال؛ لصدق/

؛ ألنه كل "غريهال أيكل طعاما اشَتاه زيد مل حينث مبا اشَتاه مع أو قوله: "
جزء من الطعام مل خيتص زيد بشرائه, وإن قله. واليمني حممولة على ما انفرد زيد بشرائه. 

                                                           

وكفاية النبيه  (,11/50(, والروضة )12/412والصحيح هو القول األول. انظر فتح العزيز )( 1)
(14/474.) 

 (.3/508انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 2)

 ويف )ج(: )ابملوقوف عليه( بدل )املوقوف عليه(.( 3)

 (.10/64(, وحتفة احملتاج )4/262انظر أسىن املطالب )( 4)

 ويف )ج(: )عليه الصالة والسالم(.( 5)

(, والغرر البهية 5/537الوهاج ) (, والنجم5/364واألصح كما ذكر. انظر الروضة )( 6)
 (.8/216(, وّناية احملتاج )3/390)

 (.18/407انظر ّناية املطلب )( 7)

 /ج/ب(.244) (8)
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. قال الزركشي: جزم املصنف بعدم (2)واختاره القاضي أبو الطيب .(1) وقيل: ُينث
قال احلنث يف هذه. وحكي اخلالف يف الهيت بعدها, وهي طريقة البغوي واألكثرون كما 

مل يطرد اخلالف يف األوىل إاله ". وقال البلقيين: (4): طردوا اخلالف فيهما(3)الرافعي
أنهه قيد يف عدم  هميو . وقال: على قوله "مع غريه" ذكر املعيهة (5)الفوراين, وأنكره اإلمام

احلنث. وليس كذلك, بل لو اشرتى زيد نصفه مشاعا, مث عمرو نصفه مشاعا, فال 
 . (6)"حنث. فلو قال: "وغريه" لكان أخصر وأحسن

؛ ملا سبق. ووجه وكذا لو قال: مِّن طعاٍم اشَتاه زيد يف األصحا" قوله: "
موجود. وعربه يف الروضة احلنث أنه غرض احلالف االمتناع عما لزيد فيه شراء وهو 

. ولو مل يشرت زيد الطعام, بل (9)كما حكاه البلقيين  (8). ونصه عليه يف األمه (7)ابلصحيح
 . (10)ملكه إبرث أو هبة أو وصية, ال ُينث به قطعا

                                                           

(, وّناية 6/228(, ومغين احملتاج )10/65والصحيح هو القول األول. انظر حتفة احملتاج )( 1)
 (. 8/216احملتاج )

 (.583-580)انظر التعليقة الكربى, كتاب األميان ( 2)

 (.12/306انظر فتح العزيز )( 3)

 (.823انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب األميان, حتقيق الطالب: هاين بن الربك )ص ( 4)

 (.18/346انظر ّناية املطلب )( 5)

 (.3/508انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

(, والروضة 12/306لعزيز )(, وفتح ا8/331واألصح كما ذكر املصنف. انظر التهذيب )( 7)
 (.6/228(, ومغين احملتاج )10/89(, والنجم الوهاج )11/45)

 (.7/76انظر األم )( 8)

 (.3/508انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 9)

 (.11/45انظر الروضة )( 10)
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؛ ألنه السَلم ِصنف من البيع. وغلبة اسم الَسَلم وحينث مبا اشَتاه سَلما"قوله: "
ولو اختلط ما اشَتاه مبشَتى غريه  . قوله: "(1)مطلق الشراءعليه ال متنع اندراَجه حتت 

أي إذا حلف ال أيكل من طعاٍم اشرتاه زيد,  "مل حينث حىت يتيقان أكَله من ماله
طعاما وعمرو طعاما, واختلطا, فأكل احلالف من املخلوط, فاألصحه أنهه  (2)فاشرتى زيد

إن أكل قليال ميكن أن يكون مما اشرتاه عمرو كعشِر حبات من احلنطة, وعشرين, مل 
, حنث؛ ألانه نتحقق أنه فيه مما اشرتاه (3)ُينث. وإن أكل قدرا صاحلا كالكفِه والكفني/

 . (4)زيد
؛ ألنه , مل حينث بدار أخذها بشفعة"شَتاها زيدال يدخل دارا اأو قوله: "

. وقوله (5)األخذ ابلشفعة ال يحسمهى شراء يف العرف, وإن قلنا: جتري عليه أحكام البيع
ا يظنه أنهه يعترب فاسد. فإن مجيع الدار ال تؤخذ ابلشفعة عندان , (6)"أخذها بشفعة" رمبه

وهو تعبري صحيح يتصور أخذ مجيع الدار ابلشفعة عندان فيمن ميلك نصف دار, ويبيع 
/ب[, فيأخذه ابلشفعة, مث يبيع النصف الهذي مل ميلكه 382شريكه النصف اآلخر ]

ابلشفعة, وأيخذه هبا, فقد صدق عليه أنهه ملك مجيع الدار ابلشفعة, لكن يف 
                                                           

(, وحترير 10/89(, والنجم الوهاج )12/305(, وفتح العزيز )8/134انظر التهذيب )( 1)
 (.3/509) الفتاوى

 كلمة )زيد( ساقطة من )ب(.(  2)

 /ب/أ(.475)( 3)

واألصح كما ذكر املصنف. والوجه الثاين: ال ُينث. والثالث: ان كان اكثر من النصف حنث ( 4)
(, والنجم الوهاج 47-11/46(, والروضة )12/306حنث وإال ال. انظر فتح العزيز )

 (.6/228(, ومغين احملتاج )10/89)

(, والنجم الوهاج 11/46(, والروضة )12/305(, وفتح العزيز )10/573)انظر البيان ( 5)
(10/90.) 

 (.5/200(, والغرر البهية )12/5/548(, وفتح العزيز )4/373انظر التهذيب )( 6)
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: ُيله له ابطنا كما هو (1)كم هبا حنفي. وقلناصفقتني. ويتصور يف شفعة اجِلوار, إذا ح
 .(3). وهللا أعلم(2)األصحه 

                                                           

 ويف )ج(: )قيل( بدل )قلنا(. (1)

(, والروضة 12/484واألصح كما ذكر املصنف. وقيل: ال ُيل. انظر فتح العزيز )( 2)
(, وأسىن املطالب 5/227(, والنجم الوهاج )19/77(, وكفاية النبيه )11/154)
(4/402.) 

 سقط من )ب( قوله )وهللا أعلم(.( 3)
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 كتاب النذر
ال نذر يف ". وهلذا ورد: (2), وشرعا ابخلري خاصة(1)هو لغة الوعد خبري أو شر   

. وحقيقته التزام قربة مندوبة. فخرج ابلقربة املعصية, وابملندوبة الواجبة. (3)"معصية هللا
. واألصل فيه قوله (4)الب  وأم ا اجملازاة فهو استدفاع احملذور مبا يعقد على النفس من عمل 

 .(5)چپ  ڀچ  تعاىل:
يف تعليل منع نذر الكافر واملتويل يف الوكالة  (7)والرافعي (6)وجزم القاضي احلسني

حلديث:  (9). وجزم به يف شرح املهذب(8)أبن ه قربة. وقيل: خالف األوىل. وقيل: مكروه
وأجيب أبن ه يف نذر اجملازاة أو حممول على من تشحُّ نفسه ابلصدقة,  .(10)هنى عن النذر

                                                           

 (.10/61األعظم )(, واحملكم احمليط 2/826(, والصحاح )14/302انظر هتذيب اللغة )( 1)

 (.8/284(, وكفاية النبيه )11/4(, وحبر املذهب )15/463انظر احلاوي الكبري )( 2)

( من حديث عمران بن 1641انظر صحيح مسلم, ابب ال وفاء لنذر يف معصية هللا )( 3)
 .حصني 

(, وحبر املذهب 4/379مثال إن شفى هللا مريضي فلله علي  أن اهدي. انظر احلاوي الكبري ) (4)
(10/537.) 

 .7سورة اإلنسان: ( 5)

 (.10/95انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (6)

 (.12/355انظر فتح العزيز ) (7)

النجم الوهاج (, و 3/293(, والروضة )12/355واألصح القول األول. انظر فتح العزيز )( 8)
(10/95.) 

 (.8/450انظر اجملموع ) (9)

 أخرجهالبخيل".  من به يستخرج وإمنا شيئا، يرد ال "إنه: وقال النذر، عن  النيب هنى (10)
(, ومسلم, ابب النهي عن النذر 6608البخاري, ابب إلقاء نذر العبد إىل القدر, برقم )

 .( من حديث ابن عمر1639برقم )
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: الناذر, وهو مكلف, مسلم, خمتار, مطلق وأركان النذر ثالثةوتظن  أن  له أتثريا. 
. ويصح  (1)التصرف فيما نذره. فال يصح  نذر الصيب واجملنون وال الكافر. ويف وجه يصح  

لسكران على املذهب. وكذا احملجور عليه بسفه أو فلس ابلقرب البدنية دون املالية نذر ا
 .(3)الذمة (2)املتعلقة ابألعيان خبالف امللتزم )يف(

خمرج اليمني أبن يقصد  (4)أي وهو ما خرج/ "نذُر جلاج: هو ضرابن قوله: "
م. ُس ِّي جلاجا  به منع نفسه من شيء وإلزامها شيئا, ومل يقصد به قربة. وهو بفتح الال 

"إن كّلمته فلّله علّي عتٌق أو  ك لوقوعه حال الغضب. ويسم ى ميني اإلغالق. قوله: "
. وال كفارة (5). رواه مسلمكفارة النذر كفارة اليمني:  "؛ لقوله صوٌم. وفيه كفارة ميني

: "؛ لقوله ويف قول: ما التزميف نذر التب ر قطعا. فتعني  أن يكون املراد به اللجاج. "
 . (6)من نذر أن يطيع هللا فليطعه

 

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/293(, والروضة )12/355والصحيح القول األول. انظر فتح العزيز ) (1)
(10/96.) 

 سقط حرف )يف( من )أ(. واملثبت من )ب( و)ج(.( 2)

(, 10/293(, والروضة )12/355واملذهب كما ذكر. وقيل: يصح. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.10/96والنجم الوهاج )

 /ب/ب(.475)( 4)

( من حديث عقبة بن عامر 1645مسلم يف صحيحه, ابب يف كفارة النذر, برقم ) أخرجه( 5)
. 

( من حديث عائشة رضي 6696البخاري يف صحيحه, ابب النذر يف الطاعة, برقم ) أخرجه( 6)
 هللا عنها.
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. ورّجحه العراقيون, وهللا (1)أظهرويف قول: أيّهما شاء. قلت: الثالث "
النذر من حيث أن ه التزم طاعة, واليمنَي من حيث املنع, وال  (2)"؛ ألن ه يشبه/أعلم

ل ذي التخيري. قال اإلمام البلقيين: "ا سبيل إىل اجلمع بينهما, وال إىل تعطيلهما, فوجب
هو ال ذي أفىت به الشافعي والصحابة قبله والتابعون. ورج حه مجع   (3)صح حه يف احملر ر

 . (4)"كثري من أصحابه, وهو املعتمد يف الفتوى
وخص  اإلمام: اخلالف مبا إذا مل يقصد التقرب, وقصد منع نفسه. فإن قصد 

ه أن   يوهم. ومتثيل املصنف (5)التقرب لزمه الوفاء قوال واحدا أو كان انذرا ومل يكن حالفا
ال فرق يف امللتزم بني املايل والبدين. ولو مث ل ابحلج لكان أوىل. فإن ه حكي فيه قول خمرج 

"أو" ليس بقيد, لكن لو  بلزوم الوفاء؛ ألن ه يلزم ابلدخول فيه خبالف غريه. وتعبريه ب
عطف ابلواو. فقال: إن كلمته فلل ه علي  صوم وعتق وحج". فإن أوجبنا الكفارة فواحدة 

. ومتثيله أيضا قاصر على املنع. وليس كذلك, بل (6)ذهب أو الوفاء لزمه الكل  على امل
" (7)هو إم ا منع نفسه من فعل كما مث ل أو حث ها عليه ك "إن مل أكل مه أو حتقيق اخلب

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/295(, والروضة )12/250واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
(10/97.) 

 /ج/أ(.245) (2)
 (.480انظر احملرر )ص  (3)

 (.3/454انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (4)

 (.18/423انظر هناية املطلب ) (5)

(, والروضة 12/403واملذهب كما ذكر. وقيل: تلزمه حبسب عدد النذر. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.6/233(, ومغين احملتاج )10/69(, وحتفة احملتاج )3/294)

 ويف )ب(: )خب( بدل )اخلب(.( 7)
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" ليس بقيد, بل لو قال: فعلي , جاءت  إن مل يكن األمر كما قلته. وقوله "فلل ه علي 
 . (1)األقوال على األصح  

لزمته كفارة  ولو قال إن دخلت الدار فعلّي كفارة مينٍي أو نذرٍ قوله: " 
. وأم ا (3)فبال خالف تغليبا حلكم اليمني (2)أي يف الصورتني. أم ا األوىل ابلدخول"

الكفارة معلومة, وموجب النذر املطلق ألن  ". قال املاوردي: (5)فعلى النص   (4)الثانية
. ومنع ذلك البلقيين يف تصحيح (6)"جمهول. فلم جيز أن يقع التخيري بني معلوم وجمهول

: إن  لزوم الكفارة مفر ع على وجوهبا. وأم ا إن (9)وغريه (8). وقال القاضي حسني(7)املنهاج
تعيني إىل الناذر. وقال يف حواشي أوجبنا الوفاء فتلزمه قربة من القرب ال يت تلزم ابلنذر وال

لو كان ذلك يف نذر التب ر أبن قال: إن شفى هللا مريضي, فلل ه علي  نذر, "الروضة: 
لزمه قربة من القرب والتعيني إليه. ولو قال ابتداء من غري تعليق بشيء: ّلل  علي  نذر, 

زم جتزئته  انتهى. . (10)"جاء فيه البطالن والصحة. وهو األصح . ويكون الال 

                                                           

(, وكفاية األخيار 3/294(, والروضة )12/356انظر فتح العزيز )وهو األصح.  (1)
 (.4/475(, ومغين احملتاج )12/486حتفة احملتاج )و (, 1/545)

 ويف )ج(: )أم ا يف األوىل( بدل )أم ا األوىل(.( 2)

 (.8/148(, والتهذيب )10/537(, وحبر املذهب )18/414انظر هناية املطلب ) (3)

 ويف )ج(: )أم ا يف الثانية( بدل )أم ا الثانية(.( 4)

 (.3/655انظر األم ) (5)

 (.15/460انظر احلاوي الكبري ) (6)

 (.3/514انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 /أ(.121/ل7انظر النقل عنه يف قوت احملتاج ) (8)

 (.12/248انظر فتح العزيز ) (9)

 (.6/233انظر النقل عنه يف مغين احملتاج ) (10)
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واحرتز بقوله "فعلي  كفارة ميني" عما لو قال: فعلي  ميني أو فلل ه علي  ميني. فإن ه 
لغو على الصحيح؛ ألن ه مل أيت بصيغة النذر وال احللف. وليست اليمني مما تلزم يف 

 . (1)الذمة
أي هو ما خرج خمرج اجملازاة. وس ي تبر ا؛ ألن ه طلب الب  "ونذُر تربّر قوله: "

أبن يلتزم قربة, إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة  . قوله: "(3)هللا تعاىل (2)والتقر ب إىل
ذلك إذا حصل  (5)فيلزم. أو فعلّي كذا" (4)"إن ُشِفَي مريضي, فلّله علّي كذا ك

". اعلم أن ه إذا قال: فلل ه علي  فهو بال خالف. وأم ا إذا قال فعلي  ومل يصفه يهلاملعلَّق ع
. وخص  (7). فاملطلق كاملذكور(6)هلل, فهو على املذهب؛ ألن  العبادات ينوي هبا هللا

الشيخ أبو حممد النعمة مبا حيصل على نذور. فال يصح  يف النعم املعتادة كما ال 
 . (8)يستحب سجود الشكر. قال اإلمام: ووافقه طائفة

                                                           

(, وفتح العزيز 18/414والصحيح كما ذكر. وقيل: عليه كفارة ميني. انظر هناية املطلب ) (1)
 (.9/98(, والنجم الوهاج )8/301(, وكفاية النبيه )3/296(, والروضة )12/248)

 )من( بدل )إىل(.ويف )ب(: ( 2)

(, واجملموع 12/356(, وفتح العزيز )8/151واملذهب كما ذكر. انظر التهذيب ) (3)
(8/451.) 

ويف النسخ الثالث )فلل ه علي  كذا(, ولكن يف منهاج الطالبني: )فلل ه علي (. انظر )ص/ ( 4)
553.) 

 (.553ظر )ص/ ويف النسخ الثالث )فيلزم(, ولكن يف منهاج الطالبني )فيلزمه(. ان( 5)

(, وكفاية األخيار 3/294(, والروضة )12/356وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.4/475(, ومغين احملتاج )12/486(, حتفة احملتاج )1/545)

 ويف )ج(: )كاملنذور( بدل )كاملذكور(.( 7)

 (.18/412انظر هناية املطلب ) (8)
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: لقوله  (1)؛يف األظهر" مل يعّلقه بشيء ك "ّلّل علّي صوم لزمهوإن  قوله: "
. وقال (2). ومن نذر أن يعصي هللا فال يعصه. رواه البخاريمن نذر أن يطيع هللا فليطعه

. وحمل  اخلالف كما يقتضيه تعبري (3)يف البحر يف كتاب األميان: إن  اجلمهور قطعوا به
الكتاب ما إذا صر ح ابإلضافة هلل تعاىل. فلو قال ابتداء: علي  عتق أو صوم. فحكى 

م اللزوم. قال: وال وجه للقطع. فإن  اإلمام يف كتاب األميان عن األصحاب القطع بعد
. قال يف (4)النذر املطلق إن جعلناه ملتزما صار مبثابة نذر اجملازاة عند وجود الشرط

يف ال ذي مل يعل ق بشيء ابلتصويرين معا. أعين قوله  (6)واحلاوي (5)صر ح التنبيه"التحرير: 
 . (7)""هلل" ودوهنا. وكان املنهاج اكتفى بذكرمها يف صورة نذر اجملازاة

أي كالقتل والزان والصوم يف العيد ونذر املرأة  "وال يصّح نذر معصية قوله: "
. وإن مل يفعله فقد أحسن. وال تلزمه كفارة (8)الصياَم والصالَة يف أايم احليض للحديث

التعبري ابملعصية خيرج املكروه  ن ه مل توجد منه صيغة اليمني. و ؛ أل(1)/ (9)ميني على املذهب

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/221الروضة )(, و 12/106وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (1)
(10/100.) 

( من حديث عائشة رضي 6696البخاري يف صحيحه, ابب النذر يف الطاعة, برقم ) أخرجه( 2)
 هللا عنها.

 (.12/60انظر حبر املذهب ) (3)

 (.18/410انظر هناية املطلب ) (4)

 (.84انظر التنبيه )ص (5)

 (.15/462انظر احلاوي الكبري ) (6)

 (.517-3/516انظر حترير الفتاوى ) (7)

 (.15/498(, واحلاوي الكبري )8/406(, وخمتصر املزين )2/279انظر األم ) (8)

(, والغرر البهية 3/300واملذهب. كما ذكر. وفيه وجه أن  فيه كفارة ميني. انظر الروضة ) (9)
 (.6/235(, ومغين احملتاج )10/81(, وحتفة احملتاج )5/209)
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ال خالف. قاله يف شرح املكروه كصوم الدهر. فإن نذره انعقد, ولزمه الوفاء ب
يفهم عدم االنعقاد.  (3). قال الزركشي: "وليس كما قاله, بل كالم املتويل(2)املهذب

تفق ًها؛ ألن  النذر تقرب, واملكروه ال يتقرب به. وهذا هو  (4)وأشار إليه الرافعي
 . (5)املختار"

أي كنذر املكتوابت وصوم رمضان أو أن ال يشرب  "(6)وال واجب قوله: "
اخلمر وال يزين؛ ألن ه وجب إبجياب الشرع ابتداء, فال معىن اللتزامه. وسواء عل قه على 

. (7)حصول نعمة أو ال. وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم الكفارة ما سبق يف قسم املعصية
 . (9)فيلزم ابلنذر على األصح   (8)وأم ا الواجب على الكفاية

ملا روى البخاري عن ابن  (10)؛"ولو نذر فعل مباح أو تركه مل يلزمه قوله: "
خيطب إذا هو برجل قائم يف الشمس.  عباس رضي هللا عنهما, قال: بينما النيب 

                                                           

 ب(./ج/245) (1)
 (.8/417انظر اجملموع ) (2)

 (.859انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب النذر, حتقيق الطالب هاين بن البك )ص (3)

 (.12/379انظر فتح العزيز ) (4)

 (.860-859انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق هاين بن البك )ص ( 5)

(, واإلحكام البن حزم 2/315انظر املعتمد ) .وهو ال ذي ال بد من فعله, ويعاقب على تركه (6)
 (.1/159(, والعدة البن الفراء )3/79)

 (.3/300(, والروضة )8/453(, واجملموع )12/359انظر فتح العزيز ) (7)

 ويف )ب(: )الكفارة( بدل )الكفاية(.( 8)

(, والنجم الوهاج 3/301(, والروضة )8/453وهو األصح. وقيل: ال يلزم. انظر اجملموع ) (9)
 (.8/224(, وهناية احملتاج )10/99(, وحتفة احملتاج )10/102)

 (.1/441(, واملهذب )15/465(, واحلاوي الكبري )405انظر اللباب البن احملاملي )ص (10)
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/أ[ 383نذر أن يقوم, وال يقعد, وال يستظل , وال ] (1)فسأل عنه, فقالوا: أبو إسرائيل
. واملباح ما (2): مروه, فليتكلم, وليستظل , وليقعد, وليتم  صومهيتكل م, ويصوم. فقال 

وتركه شرعا  واستوى فعله ". زاد يف شرح املهذ ب: (3)مل يرد فيه ترغيب وال ترهيب
. وقد يقصد ابألكل التقو ي على العبادة, وابلنوم (4)"كاألكل والنوم والقيام والقعود

النشاط على التهج د, فينال الثواب, لكن الفعل غري مقصود. والثواب على القصد دون 
. وقد  ا يكون يف املستحب  الفعل. وأفهم منعه النذَر يف املعصية والواجب واملباح أن ه إمن 

 م جوازه يف املكروه. وفيه ما تقد م يف صوم الدهر. يفه
ح" إن خالف لزمه كفارة مينيلكن قوله: " كما   (5)أي عند البغوي على املرجَّ

. وإن مل خيالف وخص  اخلالف بنذر (7). وقطع به القاضي احلسني(6)نقله الرافعي
والصواب يف  (9) م. ويف شرح املهذب:و عدم اللز  (8)والروضةاملعصية, لكن قضية الشرح 

                                                           

ري. وقيل: ُقَشري. وقيل: قيس. ومل اقف على اتريخ بو اسرائيل هو ُيَسري الفهري األنصاأ (1)
(, 8/10(, واإلصابة يف متييز الصحابة )1/238الوفاة. انظر غوامض األساء املبهمة )

 (3/545وكشف اللثام )

( من 6704البخاري يف صحيحه, ابب النذر فيما ال ميلك ويف معصية, برقم ) أخرجه( 2)
 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما.

 (.45(, واملستصفى )ص3/474(, والتلخيص )2/253انظر التقريب ) (3)

 (.8/455انظر اجملموع ) (4)

 (.8/148انظر التهذيب ) (5)

 (.12/359انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/455انظر النقل عنه يف اجملموع ) (7)

 (.3/300(, والروضة )12/358انظر فتح العزيز ) (8)

اخلالف بنذر املعصية, لكن قضية الشرح والروضة عدم اللزوم. وخص  سقط من )ج( قوله )( 9)
 (.ويف شرح املهذب
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اجلملة أن ه ال كفارة مطلقا؛ ال عند املخالفة وال غريها يف نذر املعصية والفرض واملباح. 
ويشهد له يف املباح حديث ابن عباس 

ومل أيمره بكفارة. أمر برتك املباح,  . فإن ه (1)
االستدراك خاص ابآلخر وهو املباح. وهلذا قال: ولو نذر الظاهر أن  هذا قال الزركشي: 

صريح فيه. قال:  (2)فعل مباح, ومل يقل املباح ليفهم انقطاعه عما قبله. وكالم احملر ر
عن  (3)أن ه لو مل خيالف ال تلزمه الكفارة قطعا, لكن حكى اإلمام يوهموكالمه 
فيما لو نذر مباحا أبن قال: نذرت أن أدخل الدار, لزوَم الكفارة قطعا؛ ملا  (4)القاضي

. فألزم (5)روي: من نذر وس ى, فعليه ما س ى. ومن نذر, ومل يسم , فعليه كفارة ميني
                                                           

( من 6704البخاري يف صحيحه, ابب النذر فيما ال ميلك ويف معصية, برقم ) أخرجه( 1)
 حديث ابن عباس رضي هللا عنهما. 

 (.480انظر احملرر )ص (2)

 (.18/455انظر هناية املطلب ) (3)

 (.7/263يف الوسيط )انظر النقل عنه  (4)

مل أقف على احلديث أبكمله يف كتب األحاديث. وذكره الكاساين كامال هبذه الصياغة يف  (5)
(, وإمام احلرمني يف هناية 7/ص3بدائع الصنائع, فصل يف ركن اليمني ابهلل تعاىل, )ج

 (. 7/263(, والغزايل يف الوسيط )الرتبة الثالثة: 18/455املطلب, ابب النذور, )
: وأورد الزيلعي الشطر األول من احلديث وهو "من نذر وسى, فعليه ما سى", وقال:" قلت     

. وقال ابن حجر: "مل أجده". انظر الدراية, ابب ما (300/ 3)غريب". انظر نصب الراية 
 .(92 ص/2يكون ميينا, )ج

يف سننه, ابب من أبو داود  أخرجهوأم ا الشطر الثاين من احلديث " ومن مل يسم ..." فقد    
, ابب من نذر نذرا يف معصية البيهقي يف السنن الصغري(, و 3322نذر نذا ال يطيقه, برقم )

(,  4318(, والدراقطين يف سننه, ابب النذور, برقم )3201هللا وفيما ال يكون برا, برقم )
عباس رضي هللا  ابن عن كريب،  عن األشج، بن هللا عبد بن بكري كلهم من طرق عن

 رجحوا احلفاظ أن إال; صحيح عنهما. وقال ابن حجر العسقالين عن رواية أيب داود: إسناده
 (.420 ص) األحكام, ابب نذر املعصية وما ال يطاق أدلة من املرام وقفه. انظر بلوغ
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الكفارة من غري حنث. قال: والوجه خترجيه على أن ه كناية يف اليمني أم ال. قال: وإن  
 . (1)"لى احلنثان كناية فالكفارة تقف عك

أي مسارعة لباءة الذمة. فلو  "ولو نذر صوم أايم ندب تعجيلهاقوله: "
عارضه ما هو أقوى منه كاجملاهد واملسافر تلحقه املشقة ابلصوم. واألوىل التأخري ليزول 
املانع. ال سيما إن وجد ذلك قبل النذر. ومراده ابألايم أن تكون غري معينة كعشرة أايم 

. ولو (2)ان ابملكانمثال. فلو نذرها معي نة تعي نت على األصح . وقيل: ال, إحلاقا للزم
يم على اخلالف (3)مات قبل الصوم وبعد/ فإن  . قوله: "(4)التمكن, ُفدَِّي عنه أو صِّ

. أم ا املواالة فبال خالف. وأم ا التفريق فعلى األصح ؛ ألن ه "قّيد بتفريق أو مواالة وجب
يلزمه, بل جيوز متتابعا؛ ألن ه مل يقصد أعيان أايم  مرعي يف صيام التمتع شرعا. وقيل: ال

. وتبعهما (7)والغزايل (6). وصح حه اإلمام(5)النذر. فلم يكن التفريق وصفا مقصودا
أي وإن مل يقيد بتفريق  وإاّل جاز". قوله: "(8)"ألن  التتابع أفضل وأغلظ"البلقيين. وقال: 

                                                           

 (.868-867هاين بن البك )ص  /انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق( 1)

(, ومغين احملتاج 10/81(, وحتفة احملتاج )1/581واألصح كما ذكر. انظر أسىن املطالب ) (2)
(6/238.) 

 /ب/أ(.476)( 3)

 (.1/580(, وأسىن املطالب )3/308(, والروضة )8/478انظر اجملموع ) (4)

 8/475) واجملموع ،(12/369) وفتح العزيز ،(8/157) واألصح كما ذكر. انظر التهذيب (5)
 (.10/105, والنجم الوهاج )(486 -

 (.18/447انظر هناية املطلب ) (6)
 (.7/267انظر شرح مشكل الوسيط ) (7)
 (.3/518انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)



 النذركتاب           المشرع الروي شرح منهاج النووي                         
 

 

 
709 

خروجا  (1)وال مواالة, جاز التفريق واملوالة عمال مبقتضى اإلطالق, لكن املوالة أفضل
. قال الزركشي: "وما ذكره من وجوب التفريق عند (2)من خالف أيب حنيفة رمحه هللا

يعين  (3)التقييد به ال ينتظم مع استحباهبم التتابع عند اإلطالق؛ ألن ه أفضل. وقد قاال
أجزأه التتابع على األصح ؛  (5)والنووي يف االعتكاف أن ه لو شرط تفريقه/ (4)الرافعي/

 . (8)ن ه األظهر"إ (7). وقال الشاشي يف احللية(6)ألن ه أفضل. فاملختار ما رج حه اإلمام
أي كقوله "صوم سنة كذا أو سنة من شهر كذا أو من  "أو سّنة معّينة قوله: "

وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه, " أي متتابعة حبق الوقت. "صامهاالغد "
"؛ ألن  هذه األايم لو نذر صومها مل ينعقد نذره. فإذا أطلق أوىل أن ال يدخل وال قضاء

لتشريق فعلى اجلديد. فإن . وأم ا يف أايم ا(9)يف نذره. وال خالف يف رمضان والعيدين

                                                           

, والنجم الوهاج (486 - 8/475) اجملموع ،(12/370) العزيز ،(8/158) التهذيبانظر  (1)
(10/106). 

 متفرقاً، أو متتابعاً، يصوم أن فله يقيد، ومل شهر، أو أايم، صيام أطلق من أن احلنفية مذهب (2)
(, والدر 2/111(, وبدائع الصنائع )2/196انظر األصل للشيباين ). بتتابع يقيده أن إال

 (.3/741املختار )
 (.2/399(, والروضة )3/265انظر فتح العزيز ) (3)
 /ج/ب(.211) (4)
 /ج/أ(.246) (5)
 (.18/447انظر هناية املطلب ) (6)
 (.1/471انظر حلية العلماء ) (7)
 (.870انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 8)

 (.8/158(, والتهذيب )18/453(, وهناية املطلب )15/491انظر احلاوي الكبري ) (9)
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قلنا ابلقدمي أن ه يصح  صومها للمتمتع, وهو املختار عن املصنف, لزمه صومها 
 . (1)وقضاؤها, إن مل يصمها

؛ ألن  الزمان وإن أفطرت حبيض أو نفاس وجب القضاء يف األظهر"قوله: "
ا أفطرت ملعىن فيها. م قضي يف صو فوجب عليها القضاء كما ت قابل للصوم. وإمن 

؛ ألن  زماهنا يقع ال جيب. وبه قطع اجلمهور, وهللا أعلم" (2)قلت: األظهررمضان. "
القضاء تنزيال للنذر منزلة واجب الشرع. وهو "مستثىن شرعا كالعيد. وصح ح البلقيين: 

صوم رمضان. وانزع يف نقل مقابله عن اجلمهور, بل قال: مل أقف على القولني, وال 
ما خمرجان من القولني يف صورة األاثنني يف العيدين  على واحد منهما. والظاهر أهن 

 . (3)"والتشريق. فيكوانن وجهني؛ ال قولني
أي  . وال جيب ]استئناف سنة"فإن أفطر يوما بال عذر وجب قضاؤهقوله: "

 (4) ر أمت  ما بقي. وال جيب[إذا مل يشرتط التتابع يف نذر السنة املعينة, وأفطر بال عذ
االستئناف؛ ألن  التتابع ألجل الوقت كالصوم يف رمضان. وجيب قضاء ما أفطر كما يف 

 . (5)الصوم يف رمضان

                                                           

 (.3/336(, والروضة )12/377انظر فتح العزيز ) (1)
(, 10/82(, وحتفة احملتاج )3/310(, والروضة )12/370وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.8/225وهناية احملتاج )
 (.3/519انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)
نذر السنة املعينة. وأفطر بال  استئناف سنة" أي إذا مل يشرتط التتابع يفسقط من )أ( قوله: )( 4)

 (.عذر دائم ما بقي. وال جيب

(, وهناية احملتاج 10/82(, وحتفة احملتاج )3/310(, والروضة )12/370انظر فتح العزيز ) (5)
(8/225.) 
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مفهومه أن ه إن أفطر بعذر مل جيب قضاؤه. "وقوله "بال عذر" قال يف التحرير: 
. فإن أفطر ابملرض ففي (1)"ويستثىن منه إفطاره ابلسفر, فيجب قضاؤه على املذهب

وجوب  (3)أن  فيه اخلالف املتقدم يف اإلفطار ابحليض. ورج ح ابن كج (2)أصل الروضة
 القضاء. 

ومقتضى البناء أن  األصح  عنده أن ه ال جيب القضاء. وليس  "قال البلقيين: 
. ويف شرح (4)"كذلك, بل األصح  وجوب القضاء كما صح حناه يف احليض, وأوىل

سنة معينة. ذكر ذلك  (5)ويشبه أن يرج ح وجوب القضاء يف املرض يف صور"الرافعي: 
 .(6)يف صوم األاثنني
أي فيجب استئناف السنة؛ ألن ه  يف األصّح" فإن شرط التتابع وجب قوله: "

. (7)لزم ابلشرط. فيبطل ابلفطر. والثاين: املنع؛ ألن  شرط التتابع مع تعيني السنة لغو
 .(10)عند الشرط فال خالف فيه (9). أم ا وجوب التتابع يف األداء(8)ورج حه البلقيين

أي وفاء مبا التزم. وال خالف فيه إذا  أو غري معينة, وشَرَط التتابَع وَجَب" قوله: "
                                                           

 (.3/519حترير الفتاوى ) انظر (1)
 (.3/310(, والروضة )12/370انظر فتح العزيز ) (2)
 (.3/310(, والروضة )12/370انظر فتح العزيز ) (3)
 انظر املصدرين السابقني. (4)
 (.صورويف )ج(: )صورة( بدل )( 5)

 (.12/378انظر فتح العزيز ) (6)
(, وكفاية النبيه 3/310(, والروضة )12/369واألصح كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.10/107(, والنجم الوهاج )4/348)
 (.3/519انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (8)
 (.األداءويف )ج(: )األعداء( بدل )( 9)

 (.10/103انظر النجم الوهاج ) (10)
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صر ح ابلسنة. فإن قال: ثالمثائة وستني يوما متتابعة فكذلك. وقيل: يلغو ذكر التتابع 
 . (1)هنا

"صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد  أي التتابعوال يقطعه"  قوله: "
ألن ه مستثىن شرعا. واحرتز بقوله "عن فرضه" عم ا إذا صامه عن نذر أو "؛ والتشريق

أي رمضان  ويقضيها". قوله: "(2)تطوع, فإن ه ال يصح  صومه. وينقطع به التتابع
 تباعا مّتصلًة آبخر السنة" والعيدين والتشريق؛ ألن ه التزم صوم سنة, ومل يصمها. قوله: "

بكسر التاء الوالء. قاله  (5)بشرط التتابع. والتِّباع عمال (4)املنصوص (3)أي على املذهب
. وقضيته (7)أي يف املعينة . ويف قضائه القوالن"وال يقطعه حيض. قوله: "(6)اجلوهري

. وأم ا املرض والسفر من األعذار, ففيه ما يف صوم (8)ترجيح عدم القضاء عند املصنف
 . (9)الشهرين املتتابعني

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/270والصحيح من املذهب هو القول األول. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/239(, ومغين احملتاج )10/83(, وحتفة احملتاج )10/107)

 (.18/448(, وهناية املطلب )1/445(, واملهذب )15/331اوي الكبري )انظر احل (2)
(, والنجم الوهاج 12/371وهو املذهب. وقيل: ال قضاء كالسنة املعينة. انظر فتح العزيز ) (3)

 (.10/83(, وحتفة احملتاج )10/107)
 (.3/666انظر األم ) (4)
 ويف )ج(: )التتابع( بدل )التباع(. (5)

 (.3/1190انظر الصحاح ) (6)
(, والنجم الوهاج 3/312(, والروضة )12/371والقول األول أصح. انظر فتح العزيز ) (7)

(10/107.) 
 (.3/310فإنه  رجح يف ما لو عني سنة ال جيب القضاء على احلائض كالعيد. انظر الروضة ) (8)
 فيه ؟ التتابع به ينقطع فهل املرض بعذر املكفر أفطر وإذا: الكفارات كتاب  يف الرافعي قال (9)

 أنه: فطريقان السفر، بعذر أفطر ولو: قال مث. ها. نعم – اجلديد وهو –: أصحهما: قوالن
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. فيصوم ثالمثائة أي التتابع لصدق االسم دونه وإن مل يشرتط مل جيب" قوله: "
ا السنة شرعاوستني يوما أو ا  . (1)ثين عشر شهرا ابألهلة, وإن نقصت؛ ألهن 
؛ ألن ه مستثىن شرعا, إذ ال ثنني أبًدا مل يقِض أاثين رمضان"أو يوم اال قوله: "

خالف يف هذا لعطفه اخلالف بعده. وهو   بد  من وقوعه فيه. ومقتضى كالمه أن ه ال
 . (2)كذلك يف أربعة منها

يف  (3)/ب[ اخلامس القوالن/383أم ا لو وقع فيه مخسة أاثنني ففي قضاء ]
 .(4)العيد؛ ألن ه قد يقع, وقد ال

ثنني ال يثىن وال جيمع؛ ألن ه مثىن. فإن أحببت أن يوم اال"فائدة: يف الصحاح أن  
. ويف شرح املهذب: (7)ابن بري (6). وأنكره(5)"للواحد, قلَت: أاثننيجتمعه ألن ه صفة 

 أاثنني.  (1)ب. ووقع يف املهذ(8)"أاثين حبذف النونالصواب يف مجعه "

                                                           

، (9/324) العزيز انظر فتح .ها. التتابع ابنقطاع القطع: املرض، واثنيهما يف القولني على
 .(4/481) احملتاج ومغين ،(3/312) ،(8/302) والروضة ،(12/371)

 (.12/370(, وفتح العزيز )11/24(, وحبر املذهب )1/446انظر املهذب )( 1)

 (.7/271(, والوسيط )1/446(, واملهذب )15/498انظر احلاوي الكبري )( 2)

 /ب/ب(.476)( 3)

(, والروضة 12/377(, وفتح العزيز )8/159واألصح أن ه ال جيب القضاء. انظر التهذيب )( 4)
 (.6/240(, ومغين احملتاج )10/84) (, وحتفة احملتاج3/316)

 (.6/2295انظر الصحاح )( 5)

 (.14/118انظر النقل عنه يف لسان العرب )( 6)

 إليه انتهى. األديب اللغوي النحوي املصري، حممد أبو اجلبار، عبد بن بري بن هللا عبد هو (7)
 معجم انظر(. ه582) سنة تويف وتبحره، لتحقيقه البالد؛ من وقصد زمانه، يف العربية علم

 (.12/748(, واتريخ اإلسالم )2/110وإنباه الرواة ) ،(4/1510) األدابء

 (.8/482انظر اجملموع )( 8)
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ثنني قياسا أي إذا صادفت يوم اال وكذا العيد والتشريق يف األظهر" قوله: "
. (2)مل يتحقق وقوعه فيه. فلم خيرج من نذرهعلى أاثين رمضان. والثاين: يقضي؛ ألن ه 

 . (5)تبعا للشيخ أيب حامد وأتباعه (4)البلقيين (3)وصح حه/
أي قدم صوم الكفارة  "فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارٍة صامهما قوله: "

على األاثنني, سواء تقد م وجوب الكفارة أو أتخ ر؛ ألن ه ميكن قضاء األاثنني. ولو 
إن " أي "ويقضي أاثنيهماعكس مل يتمكن من الكفارة لفوات التتابع يتحل ل األاثنني. 

. وإن لزمت الكفارة لزمت الكفارة بعد نذر األاثنني قضى األاثنني الواقعة يف الشهرين
ويف قول: ال يقضى, إن سبقت قبله فوجهان. ويقال: قوالن. أشار إليهما بقوله: "

؛ ألن  األاثنني الواقعة فيها حينئذ الكفارة النذر. قلت: ذا القول أظهر. وهللا أعلم"
 . (6)اثين الواقعة يف رمضانيقضي األ ناة بقرينة احلال كما المستث

 
 
 
 

                                                           

 (.1/446انظر املهذب )( 1)

(, ومغين احملتاج 10/84(, وحتفة احملتاج )12/377واألظهر كما قال. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.8/226( وهناية احملتاج )6/240)

 /ج/ب(.246) (3)
 (.3/520انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 (.7/267انظر الوسيط )( 5)

(, والنجم الوهاج 3/317(, والروضة )12/378واألظهر كما قال. انظر فتح العزيز )( 6)
(10/108.) 
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نص  عليه كما نقله صاحب  (1)قال الزركشي: "الراجح القضاء. فإن  الشافعي
. (5)"األظهر الوجوب". وقال البلقيين: (4)واجلمهور عليه " (3)الربيع روايةعن  (2)البيان

أن  اخلالف  (7)الروضة والشرحني. واملرج ح يف (6)"الصواب الوجوب"وقال األسنوي: 
اخلالف جيري فيما إذا نذر صوم شهرين متتابعني أو شهرا أو "وجهان. وقال الرافعي: 

 . (8)"أسبوعا, ومل يعني  وقته, مث نذر صوم األاثنني
أي فيما إذا نذرت صوم  يف األظهر" وتقضي زمن حيٍض ونفاسٍ  قوله: "

األاثنني؛ ألن ه مل يتحقق وقوعه فيه. فلم خيرج من نذرها. والثاين املنع كما إذا صادفت 
العيد والتشريق. وهذا إذا مل تكن هلا عادة غالبة. فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع يف 

 . (9)عادهتا أظهر

                                                           

 (.7/74انظر األم )( 1)

 (.4/491انظر البيان ) (2)

: يقول وكان. املصرى موالهم املرادى، أبو حممد كامل  بن اجلبار عبد بن سليمان بن هو الربيع( 3)
 الفوارس أبو عنه حد ث من وآخر مستمليه". كنت  وهب، ابن بعد مبصر حد ث حمد ث "كل

 يونس ابن ومائتني. انظر اتريخ سبعني سنة شوال من بقني لعشر االثنني يوم توىف. الس ندى
 (.12/587النبالء )(, وسري أعالم 2/291, ووفيات األعيان )(170/ 1)

 (.883انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 4)

 (.3/521انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 (.9/194انظر املهمات ) (6)

 (.3/317(, والروضة )12/378انظر فتح العزيز ) (7)

 (.12/378انظر فتح العزيز ) (8)

(, وكفاية النبيه 3/317(, والروضة )12/377هر كما قال. انظر فتح العزيز )واألظ (9)
 (.6/239(, ومغين احملتاج )10/83(, وحتفة احملتاج )8/357)
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يصح  أي كالواجب فإن فعل مل قبله".  (1)أو يوما بعينه مل )يصم( قوله: "
. قال (2)ابلشرع, وكما ميتنع تقدميه ميتنع أتخريه عنه بال عذر على املذهب. وقيل: جيوز

الزركشي: "ويشبه أن  موضع اخلالف يف يوم مل يتأكد صومه. فإن كان كعرفة وعاشوراء 
تعني  جزما. فلو أخ ره, وفعله, صح , وكان قضاء. قال اإلمام: وال خالف يف وجوب 

 . (5)" (4). فإن كان بعذر ففي كالم الغزايل وجه(3)إذا أخ ره بال عذر قضائه,
؛ ألن ه آخر أو يوما من أسبوع, مث نسيه, صام آخره, وهو اجلمعة" قوله: "

" أي فإن كان هو ال ذي عي نه, فقد أتى "فإن مل يكن هو وقع قضاء. (6)أايم األسبوع
وما ذكره يقتضي أن  أو ل أايم األسبوع . (7)مبا التزم. وإن كان يوما قبله كان قضاء

مبا رواه مسلم مرفوعا: خلق هللا الرتبة يوم السبت  (8)السبت. واحتج  له يف شرح املهذ ب
. قال البيهقي: وهو (9)إىل أن قال: وخلق هللا آدم بعد العصر يوم اجلمعة يف آخر اخللق

ا هو يوم األحد. ويدل  عليه خمالف ملا عليه أهل السري والتواريخ من أن  بدء اخللق إمن  

                                                           

ويف )أ( )ج(: )مل يصح(. والصواب هو املثبت من )ب(. وهو موافق ملا يف املنهاج. انظر ( 1)
 (.554منهاج الطالبني: )ص/

(, وحتفة احملتاج 10/109(, والنجم الوهاج )8/160واملذهب كما ذكر. انظر التهذيب ) (2)
 (.8/227(, وهناية احملتاج )6/240(, ومغين احملتاج )10/84)

 (.18/446انظر هناية املطلب ) (3)

 (.7/266انظر الوسيط ) (4)

 (.888البك )ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن( 5)

 (.2/254(, وفتح الوهاب )10/109(, والنجم الوهاج )8/160انظر التهذيب ) (6)

 (.8/160(, والتهذيب )11/26(, وحبر املذهب )15/494انظر احلاوي الكبري ) (7)

 (.8/479انظر اجملموع ) (8)

( من 2789مسلم يف صحيحه, ابب ابتداء اخللق, وخلق آدم عليه السالم, برقم ) أخرجه( 9)
 .حديث أيب هريرة 
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. " فعلى هذا يتعني  صوم (1)خلق هللا األرض يوم األحد: حديث ابن عباس 
 . قاله الزركشي. (2)السبت. وحيتمل أن يقال بتعينه مع اجلمعة للخروج من اخلالف "

كالواجب   (3), لزمه على الصحيح"ومن شرع يف صوم نفل فنذر إمتامهقوله: "
أبصل الشرع. والثاين: املنع؛ ألن ه نذر صوم بعض اليوم. وجيراين فيمن نذر أن يتم  صوم  

 . (4)كل يوم نوى فيه صوم النفل
الزوال حمل ه فيما إذا نوى من الليل. فإن نوى يف النهار قبل "قال اإلمام البلقيين: 

مل يلزمه الوفاء على الصحيح؛ ألن ه إذا مل ينو يف الليل فقد انعقد صومه بني ة يف النهار 
 . انتهى. (5)"على صفة ال يقع مثلها يف الواجب. فتعذ ر الوجوب فيها

وإذا أصبح ممسكا, ومل ينو, فهو متمكن من صوم التطوع. فلو نذر أن يصوم 
الوفاء قوالن, بناء على أن  النذر ينزل على واجب هذا اليوم, ففي انعقاد نذره ولزوم 

 .(2). قال اإلمام: وال ذي أراه اللزوم(1)الشرع أم على ما يصح  

                                                           

(, وابن منده يف 1361/ ص4األصبهاين يف "العظمة", ابب صفة ابتداء اخللق, )ج أخرجه( 1)
 ص/1)ج (58"التوحيد", ابب ذكر اآلايت ال يت تدل  على وحدانيته يف اخللق, برقم ) 

طرق  ( كلهم من3997, واحلاكم يف املستدرك, ابب ذكر آدم عليه السالم, برقم )(186
عن ابن عباس رضي هللا عنهما. وقال احلاكم عقب احلديث: هذا حديث صحيح اإلسناد 

/ 12( )5973ومل خيرجاه. وقال األلباين: منكر. انظر سلسلة األحاديث الضعيفة, برقم )
945.) 

 (.892انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 2)

(, وكفاية النبيه 3/312(, والروضة )12/370كما ذكر. انظر فتح العزيز )  والصحيح (3)
(8/352.) 

 (.11/31(, وحبر املذهب )18/451(, وهناية املطلب )1/446انظر املهذب ) (4)

 (.3/521انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)
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شرع يف نفل  صالة  أو طواف  أو  (3)تنبيه: ما ذكره ال خيتص ابلصوم, بل من
 . (4)اعتكاف, فاحلكم كذلك. صر ح به الدارمي وغريه

؛ ألن  صوم بعض اليوم ليس بقربة. "ينعقدوإن نذر بعض يوم مل  قوله: "
. (5)"؛ ألن ه قد يؤمر ابإلمساك يف بعض النهار كما يف يوم الشك"وقيل: يلزمه يوم

وعلى هذا لو أمسك بقية هناره عن النذر أجزأه, إن مل يكن أكل. فإن أكل مل جيزئه 
. واخلالف يف الصوم جيري فيما لو نذر بعض ركعة, (8)املتويل   (7). قاله(6)على الصحيح

 . (9)هل يلغو ؟ أو تلزمه ركعة, لكن األصح  فيها الثاين

أي إلمكان الوفاء به أبن يعلم  أو يوم قدوم زيد فاألظهر انعقاده" قوله: "
ال ميكنه الصوم بعد القدوم؛ ألن  التبييت  (11)غدا. والثاين: املنع؛ ألن ه/ (10)قدومه/

                                                           

( 3/312(, والروضة )12/372واألصح أن ه على الثاين. أي ينعقد ويلزمه. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.1/580وأسىن املطالب )

 (.18/449انظر هناية املطلب ) (2)

 (.َمنويف )ج(: )إن( بدل )( 3)

 (.1/435(, وأسىن املطالب )2/293انظر اجملموع ) (4)

(, ومغين احملتاج 10/85(, وحتفة احملتاج )1/582والقول األول أصح. انظر أسىن املطالب ) (5)
 (.8/227(, وهناية احملتاج )6/242)

 وهو الصحيح. انظر املصادر السابقة. (6)

 (.قالهويف )ج(: )قال( بدل )( 7)

 (.895انظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب النذر, حتقيق هاين بن البك )ص (8)

(, والنجم الوهاج 8/359(, وكفاية النبيه )8/487والقول األول أصح. انظر اجملموع ) (9)
 (.6/242(, ومغين احملتاج )10/85(, وحتفة احملتاج )10/110)

 /ج/أ(.247) (10)
 /ب/أ(.477)( 11)
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وعلى األول إذا نوى الصوم من الليل فوجهان أصح هما جيزئه. وبه قطع  .(1)شرط
. وخص  يف التتمة الوجهني ابلقول بلزوم (2)األكثرون؛ ألن ه بىن النية على أصل مظنون

 . (3)الصوم من أول اليوم. فإن قلنا من وقت القدوم مل جيزئه

أي سواء قدم فيه ليال أو هنارا  "فإن قدم ليال أو يوم عيد أو يف رمضانقوله: "
؛ ألن ه قيد ابليوم, ومل يوجد القدوم يف حمل   يقبل الصوم. ويف معىن "فال شيء عليه"

أو هنارا وهو  . قوله: "(4)العيد أايم التشريق. ويستحب  أن يصوم الغد أو يوما آخر
أي عن نذره للقدوم. أم ا يف  وجب يوم آخر عن هذا" مفطر أو صائم قضاًء أو نذرا,

األوىل؛ فألن ه ابن أن  الصوم لزمه, وال ميكنه إيقاعه فيه, وهل نقول: لزمه ابلنذر من أول 
ن ه مل ينو . وأم ا يف الثانية؛ فأل(5)هما األولاليوم أو من وقت القدوم ؟ وجهان. أصح  

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/314(, والروضة )12/375قال. انظر فتح العزيز ) واألظهر كما (1)
 (.1/582(, وأسىن املطالب )10/111)

(, 3/316(, والروضة )12/376(, وفتح العزيز )1/446واألصح كما ذكر. انظر املهذب ) (2)
 (.10/112والنجم الوهاج )

حتقيق عائشة بنت منصور الشريف انظر تتمة اإلابنة, من كتاب األميان إىل كتاب النذور,  (3)
 (.375-374)ص

 (.12/376(, وفتح العزيز )15/498(, واحلاوي الكبري )2/114انظر األم ) (4)

(, 8/354(, وكفاية النبيه )3/314(, والروضة )12/374واألصح األول. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/242(, ومغين احملتاج )10/112والنجم الوهاج )
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إذا أصبح ممسكا من غري  (1)الفطر, وماالصوم له. وقوله "وهو مفطر" يشمل مباشرة 
 . (2)نية. وال يكفيه أن ينويه, ويصوم على الصحيح

أي جيب صوم  فكذلك" أي وقدم قبل الزوال " أو وهو صائم نفال" قوله: "
" "وقيل: جيب تتميمهآخر عن نذره بناء على األصح  يف لزوم الصوم من أول النهار. 

وقت القدوم. ويكون أوله تطوعا وآخره فرضا كما لو أي بناء على أن ه ال جيب إال  من 
. قال الزركشي: "اخلالف يف لزوم التتميم واالكتفاء به عن (3)شرع يف نذر نفل, مث إمتامه

نذره؛ ال يف جمرد التتميم كما عب  به. وال يلزم من حتت م التتميم االكتفاء به. فإن  لنا وجًها 
 . (4)القضاء "بلزوم اإلمساك يف الفطر مع إجياب 

. وإن ولو قال: إن قدم زيد فلّله علّي صوم اليوم التايل ليوم قدومه قوله: "
قدم عمرو فلّله علّي صوم أول مخيس بعده, فقدما يف األربعاء, وجب صوم 

؛ ألن ه توارد على اخلميس نذران, فيصومه اخلميس عن أّول النذرين, ويقضي اآلخر"
. مث أبدى (5)عن أو هلما لسبقه. ويقضي الثاين لتعذ ر اإلتيان به يف وقته. كذا نقله البغوي

التصريح ابخلالف يف  (6)احتماال أن  النذر الثاين ال ينعقد. ويف تعليق الشيخ أيب حامد
/أ[ إن قلنا: ينعقد يقضي عنه 384ذلك. وإان  إن قلنا: ال ينعقد, فال شيء عليه. و ]

                                                           

 (.وماوأم ا( بدل )ويف )ج(: )( 1)

(, وأسىن 8/487(, واجملموع )12/375وهو الصحيح. وقيل: تكفيه النية. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.1/580املطالب )

(, ومغين احملتاج 10/85(, وحتفة احملتاج )10/112واألصح كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.8/227(, وهناية احملتاج )6/243)

 (.904-903هاين بن البك )ص  :انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق ( 4)

 (.8/163انظر التهذيب ) (5)

 (.12/378انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (6)
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يوما آخر. ومقتضى عبارة الكتاب أن ه لو صام اخلميس عن النذر الثاين مل يصح . 
 .(1)واألصح  الصحة, ويقضي عن األول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/318(, والروضة )12/378واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/243غين احملتاج )(, وم10/86(, وحتفة احملتاج )10/112)
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 فصل
وجوب إتيانه حبج أو , فاملذهب نذر املشي إيل بيت هللا تعاىل أو إتيانه"

: إذا قال: هلل علي  أن أمشي إىل بيت هللا احلرام أو (1). قال يف الروضة وأصلهاعمرة"
. ولو قال: أمشي إىل بيت (2)آتيه أو أمشي إىل البيت احلرام, لزمه إتيانه على املذهب

 هللا أو آتيه, ومل يقل احلرام, فوجهان أو قوالن. أحدمها حيمل على البيت احلرام.
. وكالمه هنا ال يوافق واحدة من (3)وأصح هما ال ينعقد نذره إال  أن ينوي البيت احلرام

القطع ابللزوم محال  (4)الصورتني؛ ألن  الطريقني فيما إذا قال: بيت هللا احلرام. وأصح هما
للمطلق على املعهود, وهو القصد ابحلج أو العمرة. والثانية على قولني. إن محلنا النذر 

ما يف املنهاج  (6). فينبغي أن حيمل(5)على الواجب لزمه حج أو عمرة وهو املنصوص
تص على ما إذا صر ح أبن ه احلرام أو نواه. ويدل  لذلك تعبريه فيها ابملذهب. وهذا ال خي

إىل احلرم أو مك ة أو ذكر بقعة أخرى. فهو كما لو قال:  (7)ابلبيت, بل لو قال: أمشى
 إىل بيت هللا احلرام لشمول حرمة احلرم. 

                                                           

 (.3/324(, والروضة )12/387انظر فتح العزيز ) (1)

(, والنجم الوهاج 3/324(, والروضة )12/387(, وفتح العزيز )8/153انظر التهذيب ) (2)
(10/115.) 

(, والنجم الوهاج 3/324(, والروضة )12/387واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.10/89ج )(, وحتفة احملتا 10/113)

(, والنجم 3/324(, والروضة )12/387وهو األصح. وقيل: ال ينعقد. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.10/113الوهاج )

 (.3/663انظر األم ) (5)

 (.أن حيملويف )ج(: )محل( بدل )( 6)

 (.لو قال: أمشيويف )ب(: )لو مشى( بدل )( 7)
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؛ ألن  اإلتيان ال يقتضي املشي فله "فإن نذر اإلتيان مل يلزمه مشي قوله: "
, فاألظهر وإن نذر املشي أو أن حيّج أو يعتمر ماشيا قوله: ". (1)الركوب بال خالف

؛ ألن ه التزم جعله وصفا للعبادة كما لو نذر أن يصل ي قائما أو يصوم وجوب املشي"
جيب  أايما متتابعة. والثاين: ال يلزمه؛ ألن ه ال جيب من جنسه شيء يف الشرع. فال

 (3)؟ وفيه أقوال. أظهرها . واخلالف مبين على أن  احلج راكبا أفضل أو ماشيا(2)ابلنذر
. والثاين املشي؛ ألن  يف الصحيح قول النيب (4) حج  راكبا عند املصنف الركوب؛ ألن ه 

  :فتصحيح (6)وصح حه الرافعي. (5)أجرك على قدر نصبكلعائشة رضي هللا عنها .
املصنف هنا وجوب املشي واضح على تصحيح الرافعي؛ ال على تصحيحه, لكنه قال: 

. ومقتضى كالمه (7)"الصواب أن  الركوب أفضل, وإن كان األظهر لزوم املشي ابلنذر"
 املشي ابلشرط إال  إذا جعلناه أفضل من الركوب. (8)يف شرح املهذب أن ه ال يلزم

                                                           

(, وحتفة احملتاج 3/326والروضة )(, 8/475(, واجملموع )8/153انظر التهذيب )( 1)
(10/88.) 

(, 3/319(, والروضة )12/382(, وفتح العزيز )2/280واألظهر كما ذكر. انظر األم ) (2)
 (.10/114(, والنجم الوهاج )8/303وكفاية النبيه )

 واألفضل الركوب. ولكن األظهر وجوب املشي. انظر املصادر السابقة. (3)

( من حديث ابن عباس 1218, رقم احلديث )حجة النيب انظر صحيح مسلم, ابب ( 4)
 رضي هللا عنهما.

(, وصحيح مسلم, 1787انظر صحيح البخاري, ابب أجر العمرة على قدر النصب, برقم )( 5)
 إبراهيم، عن عون، ابن كالمها من طرق عن  أخرجه( 1211ابب بيان وجوه اإلحرام, برقم )

 عائشة رضي هللا عنها. عن األسود، عن

 (.12/287انظر فتح العزيز )( 6)

 (.3/4انظر الروضة ) (7)

 (.ال يلزمويف )ج(: )ال يلزمه( بدل )( 8)
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ال خيفى أن  الوجوب فيما إذا كان ". وقال: (1)الزركشي: " وهو الظاهر "قال 
. وكالمه قد يفهم (3)"قادرا على املشي. فلو مل يقدر مل يلزم املشي بال خالف (2)الناذر/

أن ه  (4)أن ه لو نذر راكبا مل يلزمه؛ ألن  فيه ترفها خبالف املشي, وهو ما قال املاوردي
أفضل أو سوينا خبري. وإن قلنا الركوب  (6)إن قلنا املشي/ (5)اأشبه. ويف الروضة وأصله

. قال الزركشي: " ووافقه (7)أفضل لزمه الوفاء. فإن مشى فعليه دم خالفا للبغوي
 . (9)" (8)املاوردي

األصح , سواء " أي على فإن كان قال: أحّج ماشيا فمن حيث حيرمقوله: "
أحرم من امليقات أو قبله؛ ألن  ابتداء احلج من اإلحرام. وقيل: جيب من داره لفهمه 

. وقوله "من حيث حيرم" يشمل ثالث (10)عادة, فنزل املطلق عليه. وقيل: من امليقات
الثالثة. والظاهر  كر الرافعيصور من امليقات أو قبله أو بعده أبن جياوزه, مث حيرم. ومل يذ 

ما اقتضاه كالم املصنف. هذا إذا مل يصر ح مبكان ابتداء املشي. فإن صر ح به من  فيها

                                                           

 (.910انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 1)

 /ج/ب(.247) (2)
 (.910بك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن ال( 3)

 (.4/131انظر احلاوي الكبري ) (4)

 (.3/319(, والروضة )12/382انظر فتح العزيز ) (5)

 /ب/ب(.477)( 6)

 (.8/153انظر التهذيب )( 7)

 (.4/131انظر احلاوي الكبري ) (8)

 (.912انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 9)

(, وفتح 3/320(, والروضة )12/382كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )  واألصح( 10)
 (.6/245(, ومغين احملتاج )10/89(, وحتفة احملتاج )2/255الوهاب )
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دويرة أهله, فقيل: ال جيب قبل إحرامه, إذ ال قربة. واألصح  وجوبه؛ ألن  سعي العبادة 
 . (1)قربة

؛ يف األصّح" وإن قال: أمشي إىل بيت هللا تعاىل, فمن دويرة أهله قوله: "
ألن  قضيته أن خيرج من بيته ماشيا. والثاين: من امليقات؛ ألن  املقصود النسك. فيمشي 

. وذكر اإلمام البلقيين أن  لألصحاب يف هذه املسألة طريقني: (2)من حيث حيرم
من امليقات إحدامها, أن ه يلزمه املشي من دويرة أهله قطعا. ويف اإلحرام منها أو 

أن  اخلالف فيهما. واملذهب لزومهما من امليقات. وقال: إن  األوىل  (3)وجهان. والثانية
أظهر. وإن  كالم املنهاج خمالف هلما حلكايته اخلالف يف املشي وترجيحه لزوَمه من 
دويرة أهله. وحمل  اخلالف فيمن دويرة أهله فوق امليقات. فإن كانت دونه أحرم منها 

أن  األصح  أن ه إذا مل يقل إىل بيت هللا احلرام ال ينعقد  (5)انتهى. وقد تقد م .(4)قطعا
نذره. فكان ينبغي أن يصر ح به. واملذهب أن ه يلزمه املشي حىت يتحل ل التحل لني. 
وصح ح البلقيين أن ه ينتهي اإلجياب ابملشي إىل البيت. وال يلزمه املشي للرمي أايم مىن 

  .(6)بال خالف
. يف األظهر" وإذا أوجبنا املشي, فركب لعذر, أجزأه, وعليه دم" قوله:

رأى  . ففي الصحيحني أن  النيب (7)جزاء ال خالف فيه. صر ح به يف شرح املهذ باال
                                                           

(, وكفاية النبيه 3/320(, والروضة )12/380واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.1/585(, وأسىن املطالب )10/115(, والنجم الوهاج )7/126)

 واألصح كما ذكر. انظر املصادر السابقة.( 2)

 (.والثانيةويف )ج(: )واملذهب( بدل )( 3)

 (.3/525انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)

 أي عند قوله: وإن نذر املشي ....فاألظهر وجوب املشي".( 5)

 (.3/525انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 6)

 (.8/27انظر اجملموع )( 7)
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إن  هللا عن فقال: ما ابل هذا ؟ قالوا: نذر أن ميشي. قال:  شيخا يُهاَدى بني ابنيه.
. وأمره أن يركب. اتفقا عليه من حديث أنس لغيني  (1)تعذيب هذا نفسه

. وانفرد (2)
. والقوالن يف وجوب الدم. وأصح هما الوجوب؛ حلديث  (3)به مسلم, عن أيب هريرة 

أن  . فأمرها رسول هللا نذرت أن متشي إىل بيت هللا أخت عقبةأن  : ابن عباس 
فعجز, . والثاين املنع كما لو نذر الصالة قائما, (4)تركب, وهتدي هداي. رواه أبوداود

يعين؛ ألن  حال العجز مل يدخل يف النذر.  (6). وقال يف األم إن ه القياس(5)وصل ى قاعدا
أن ه املذهب. ويقو يه احلديث األول. فإن ه مل أيمره بشيء. وأيضا  (8)والبحر (7)ويف التتمة

                                                           

 كلمة )نفسه( ساقطة من )ب(.(  1)

(, 1865البخاري يف صحيحه, ابب من نذر املشي إىل الكعبة, برقم ) أخرجهمتفق عليه: ( 2)
( كالمها من طرق عن 1642ومسلم يف صحيحه, ابب من نذر املشي إىل الكعبة, برقم )

 . أنس  عن اثبت، حدثين محيد الطويل، حدثنا الفزاري، معاوية بن مروان

( من حديث أيب 1643مسلم يف صحيحه, ابب من نذر أن ميشي إىل الكعبة, برقم ) أخرجه( 3)
 . أيب هريرة 

(, 3296أبو داود يف سننه, ابب من رأى عليه كفارة إذا كان يف معصية, برقم ) أخرجه( 4)
(, واحلاكم يف املستدرك,  2134وأمحد يف املسند, ابب مسند عبد هللا بن مسعود, برقم )

( كلهم من طرق عن ابن عباس رضي هللا عنهما. 7830ان والنذور, برقم )كتاب األمي
واللفظ ألمحد. وقال احلاكم إثر احلديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه. 

 (.8/316وصحح ه األلباين يف اإلرواء )

(, وكفاية النبيه 3/320(, والروضة )12/384واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 5)
 (.10/116(, والنجم الوهاج )8/306)

 (.2/279انظر األم )( 6)

 (.383انظر تتمة اإلابنة, كتاب النذر, حتقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص( 7)

 (.11/9انظر حبر املذهب )( 8)
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فيه  (3) . )وليس((2)لتمشِّ ولرتكبيف الصحيحني. وفيه "فقال:  (1)أخت عقبةحديث 
جزاء, وأن  عليه إذا صح  أن يعيد قوال بعدم اال (4)لقيينأمر بشيء. وحكى اإلمام الب

النسك. فيمشي يف موضع ركوبه األول, ويركب يف موضع مشيه. وقي د الركوب يف 
التصوير أبن يركب بعد اإلحرام من امليقات أو غريه أو بعد اجملاوزة غري حمرم مشيا. فإن 

يوجب ركب قبل اإلحرام مل يلزمه دم؛ ألن ه مل يتلب س بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه 

                                                           

 أم هي تبعهم ومن : "قال املنذر وابن القسطالين واحلليب(80/ 4) بن حجر يف الفتحاقال ( 1)
 وبن .سعد بن عن نقله إمنا ماكوال بن فإن .فومهوا ماكوال البن ذلك ونسبوا عامر بنت حبان
 األنصارية. حرام بن زيد بن انيب بن عامر بنت حبان أم النساء طبقات يف ذكر إمنا سعد
 قبل ذكر وكان حميصة. بن حرام زوج وهي بدرا شهد انيب بن عامر بن عقبة أخت وهي قال:
 فإن   للجهين. مغاير كله  وهذا له. رواية وال بدرا, شهد وأنه األنصاري انيب بن عامر بن عقبة

 عامر بن عقبة أخت اسم يعرف مل هذا فعلى أنصاراي. وليس بدرا يشهد ومل كثرية,  رواية له
التوفيق". وقال  وابهلل ذلك عن اآلن رجعت مث ذكرت من املقدمة يف تبعت كنت  وقد اجلهين

 جتريد يف قال الذهيب فإن بوهم، ذاك : "ليس(226/ 10) القاري بدر الدين العيين يف عمدة
 يف حديثها: وقوله النذر، يف حديثها عقبة، أخت األنصارية عامر بنت حبان أم: الصحابة

 ليست وهي األنصارية،: قوله وأما اجلهين، عامر بن عقبة أخت أهنا على يدل النذر،
 األب جهة ومن األنصارية، األم جهة من هي تكون أن فيحتمل القائل هذا زعم يف أبنصارية
 .ذلك" من مانع وال اجلهة، هذه من يكون األنصار إىل نسبتها وإطالق جهنية،

(, 1866البخاري يف صحيحه, ابب من نذر املشي إىل الكعبة, برقم ) أخرجهمتفق عليه: ( 2)
 ( كالمها من طرق عن1644ومسلم يف صحيحه, ابب من نذر املشي إىل الكعبة, برقم )

 . عامر  بن عقبة عن اخلري، أيب عن حبيب، أيب بن يزيد

 ويف )أ(: )وله( بدل )وليس(. والصواب هو املثبت من )ب( و)ج(.( 3)

 (.3/527انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 4)
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الدم. مث مال إىل عدم وجوب الدم مطلقا. وعلى القول ابلوجوب الدم شاة على 
 . (1)املشهور. ويف قول: بدنة

؛ ألن ه أتى ابحلج, ومل يرتك إال  هيئة. أو بال عذر أجزأه على املشهور"قوله: "
ن ه مل وترُك الصفة ال مينع من االحتساب كرتك اإلحرام من امليقات. والثاين: ال جيزئه؛ أل

الظاهر أن  املراد ابلعذر أن يناله به مشقة ". وقال يف شرح املهذ ب: (2)أيت مبا التزمه
 . (3)"ظاهرة

. فإن ه إذا وجب مع العذر فبدونه (5)السابق (4)؛ للحديثوعليه دم"قوله: "
أوىل. ومقتضى كالمه أن ه ال خالف يف إجياب الدم. وليس كذلك, بل فيه قوالن أيضا. 

لكان أحسن. وهل هو شاة أو بدنة؟ فيه  (6)على قوله "على املشهور"/ فلو قدمه
 . (7)اخلالف السابق

                                                           

(, والروضة 8/492(, واجملموع )12/378واملشهور كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.10/117(, والنجم الوهاج )3/321)

(, وفتح الوهاب 1/585(, وأسىن املطالب )10/117وهو املشهور. انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.6/245(, ومغين احملتاج )10/89ج )(, وحتفة احملتا 5/255)

 (.8/492انظر اجملموع )( 3)

....احلديث.  وهو حديث ابن عباس السابق: أن  اخت عقبة نذرت ان متشي إىل بيت هللا( 4)
 عند قوله: "وإذا أوجبنا املشي فركب لعذر".

 )السابق( ساقطة من )ب(.كلمة (  5)

 /ج/أ(.248) (6)
(, والروضة 8/492(, واجملموع )12/378واملشهور كما ذكر املصنف. انظر فتح العزيز )( 7)

 (.10/117(, والنجم الوهاج )3/321)
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. فإن كان مغصواب ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه قوله: "
فإن كان . (1)أي إذا مل يكن مغصواب وقت النذر محال له على واجب الشرع استناب"

أو طرأ الغصب, ومل جيد املال حىت مضت السنة املعينة, فال قضاء عليه كما قاله 
من  (3)"جيب إال  ابالستطاعة. وكذا النذر. قال الزركشي: " ألن  احلج ال (2)الرافعي

 املغصوب. وال شك  فيه إذا أطلق. فإن نوى فعله بنفسه مل ينعقد. 
يتناول االستنابة أبجرة أو جعل وتبعا وهو "وقوله: "استناب". قال يف الدقائق: 

 . (5)", وإن صر ح ابلتبع(4)مراد احملرر
يعين أن  من نذر حجا استحب   "وُيسَتحّب تعجيله يف أول اإلمكانقوله: "

ينِّ اإلمكان مبادرًة لباءة الذمة384] فإن  " قوله: .(6)/ب[ أن يبادر إليه يف أول سِّ
. واحرتز بقوله (8)أي كما يف حجة اإلسالم "فأّخر, فمات, ُحّج من ماله (7)/متّكن

 . (9)"متكن" عم ا لو مات قبل اإلمكان, فال شيء عليه بال خالف
                                                           

(, وأسىن 10/117(, والنجم الوهاج )3/322(, والروضة )12/386انظر فتح العزيز )( 1)
 (.3/352هية )(, والغرر الب1/457املطالب )

 (.12/386انظر فتح العزيز ) (2)

 (.920انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 3)

 (.482انظر احملرر )ص( 4)

 (.555انظر الدقائق )ص( 5)

(, وأسىن 10/118(, والنجم الوهاج )3/321(, والروضة )12/368انظر فتح العزيز )( 6)
 (.2/182املطالب )

 /ب/أ(.478)( 7)

(, وحتفة 10/118(, والنجم الوهاج )8/495(, واجملموع )12/385انظر فتح العزيز ) (8)
 (.10/90احملتاج )

 انظر املصادر السابقة. (9)
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أي يف ذلك العام على الصحيح.  "وإن نذر احلج عامه وأمكنه لزمه قوله: "
فال جيوز تقدميه عليه كالصوم. وقيل: جيوز كما جيوز تقدمي حجة اإلسالم قبل 

. واحرتز بقوله "عامه" عما إذا مل يقي د بعامه. فإن ه يلزمه أي  عام شاء. وبقوله (1)وجوهبا
به. واألصح  ال ينعقد نذره. "وأمكنه" عم ا إذا نذر حج السنة وال زمان يسع اإلتيان 

. وما ذكره من اللزوم يف عامه فيمن حج . فإن مل (2)وقيل: ينعقد, ويقضي يف سنة أخرى
 يكن حج  قدم حج ة اإلسالم. ولو قدم النذر وقعت عن حجة اإلسالم. 

معينة, فأفطر أي كما لو نذر صوم سنة  "فإن منعه مرض وجب القضاءقوله: "
. وحمل ه فيما بعد (3)فيها بعذر املرض, فإن ه يقضي على املذهب ال ذي قطع به اجلمهور

اإلحرام. أم ا قبله أبن مرض وقت خروج الناس, ومل يتمك ن من اخلروج معهم, فال قضاء  
 (7)وغريمها (6)والبغوي (5). قال الزركشي: "لكن كالم القاضي احلسني(4)كما قاله املتويل  

صرحيا,  (9)ما يف التتمة خمالف لنص األم  ". وقال البلقيين: (8)يقتضي القضاء "

                                                           

(, والروضة 12/386(, وفتح العزيز )8/156والصحيح كما قال. انظر التهذيب ) (1)
 (.2/255(, وفتح الوهاب )10/118(, والنجم الوهاج )3/322)

(, والنجم الوهاج 3/314(, والروضة )12/373واألصح كما قال. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.6/246(, ومغين احملتاج )10/118)

(, والنجم الوهاج 3/322(, والروضة )12/385وهو املذهب. انظر فتح العزيز ) (3)
(10/118.) 

 (.381ق عائشة بنت منصور الشريف )صانظر تتمة اإلابنة, كتاب النذر, حتقي (4)

 (.3/537انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (5)

 (.8/154انظر التهذيب ) (6)

 (.3/322(, والروضة )12/385انظر فتح العزيز ) (7)

 (.925انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 8)

 (.7/74انظر األم ) (9)
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ظاهرا. وجرى األصحاب على إجياب القضاء على املريض. ومل يفص ِّل أحد  (1)واملختصر
منهم بني أن يكون املرض عند خروج الناس أو بعد اإلحرام. قال: وحمل ه أيضا يف املرض 
ال ذي مل حيصل به غلبة على العقل. فإن غلب على عقله عند خروج القافلة, ومل يرجع 

احلج, مل يلزمه قضاء احلجة املنذورة كما ال  إليه عقله يف وقت. لو خرج فيه, أدرك
 . (3)" (2)تستقر حجة اإلسالم واحلالة هذه يف ذمته كما نص  عليه يف األم  

أي سواء كان احلصر عام ا أو خاص ا كما يف  أو عدوٌّ فال يف األظهر" قوله: "
حجة اإلسالم, إذا صدعها يف أول سنة اإلمكان ال جيب قضاؤها. هذا هو 

. (6)أن ه جيب؛ ألن  ابب النذر أوسع من واجب الشرع (5). وخر ج ابن سريج(4)املنصوص
وهلذا لو نذر حج ات كثريات لزمه. وال جيب ابلشرع إال  واحدة. فكان األوىل تعبريه 

عن  (8)والنووي (7)ابلنص. وال فرق يف ذلك بني ما بعد اإلحرام أو قبله كما نقله الرافعي
 . (9)اإلمام

                                                           

 (.8/406انظر خمتصر املزين ) (1)

 (.2/280انظر األم ) (2)

 (.528-3/527انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (3)

 (.2/280انظر األم ) (4)

 (.11/29انظر النقل عنه يف حبر املذهب ) (5)

(, والنجم الوهاج 3/321(, والروضة )12/358واألظهر كما قال. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.2/255ح الوهاب )(, وفت10/119)

 (.12/358انظر فتح العزيز ) (7)

 (.3/321انظر الروضة ) (8)

 (.18/441انظر هناية املطلب ) (9)
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. قال: خبالف حجة اإلسالم؛ (2)" (1)"وبه صر ح القاضي احلسني قال الزركشي:
ألن  الوقت هلا مجيع العمر. ولو ترك املنذورة بال عذر صارت دينا يف ذمته. وقال 

 . (3)املاوردي: عليه القضاء يف العام الثاين. وال جيوز أتخريه عنه
يف احلصر اخلاص وجوب القضاء. وقال  (4)صح  يف املطلب"قال يف التحرير: 

 . (6)": إن ه املعتمد يف الفتوى(5)شيخنا
 أو صالة أو صوما يف وقت, فمنعه مرض أو عدٌو, وجب القضاء" قوله: "

 . (7)أي خبالف احلج يف النذر
ألن  الواجب ابلنذر يلزم ابلنذر واحلج ال جيب إال  عند  قال يف التهذيب:

يستشكل تصوير منع الصوم والصالة. وميكن تصويره يف الصيام . وقد (8)االستطاعة
 ألسري خياف إن مل أيكل قتل. اب

يف املصل ي أبن أييت هبا على غري الوجه  (9)املصنف يف شرح املهذ ب وصو ره
اجملزئ من الطهارة وحنوها. وتعبريه ابلقضاء يقتضي التعني يف الوقت املعني  ابلنذر, وهو 

                                                           

 (.8/45انظر النقل عنه يف كفاية النبيه )( 1)

 (.925انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 2)

 (.15/495انظر احلاوي الكبري ) (3)

 (.4/212انظر النقل عنه يف حتفة احملتاج )( 4)

 أي البلقيين. (5)

 (.3/528انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (6)

 (.8/495(, واجملموع )12/386(, وفتح العزيز )8/157انظر التهذيب ) (7)

 (.8/156انظر التهذيب ) (8)

 (.8/495انظر اجملموع ) (9)
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قال: إن  اخلالف جار يف الصالة أيضا,  (2)يف الصوم. مث (1)وضةاألصح  يف أصل الر 
.والصواب األول. (4)تبعا للرافعي (3)لكن ه يف ابب االعتكاف جزم يف الصالة بعدم التعني  

أو هداي . قوله: "(8)والزركشي (7)والبلقيين (6). قاله األسنوي(5)فقد نص  عليه يف البويطي
". اعلم أن ه إذا قال: هلل علي  أن أذبح به على من هبالزمه محله إىل مّكة, والتصّدق 

بلحمها أو نواه, لزمه الذبح  (9). فإن قال مع ذلك, وأتصد قهذه البدنة أو هذه البقرة
 .(10)والتصدق, وإال  فاألصح  أن ه ال ينعقد

أو حنوها إىل مك ة, ويذحبها, ويفرق حلمها على  (11)ولو نذر أن يهدي بدنة/
فقرائها, لزمه الوفاء. ولو مل يتعر ض للذبح وتفرقة اللحم, لزمه الذبح هبا أيضا. وكذا 

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/322(, والروضة )12/386واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.10/82(, وحتفة احملتاج )1/585(, وأسىن املطالب )10/119)

 سقط حرف )مث( من )ج(.( 2)

 (.2/399انظر الروضة ) (3)

 (.3/264انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/528انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (5)

 (.9/182انظر املهمات ) (6)

 (.3/528انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (7)

 (.927انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 8)

على من هبا". اعلم أن ه إذا قال: هلل علي  أن أذبح هذه البدنة أو هذه سقط من )ج( قوله )( 9)
 (.مع ذلك, وأتصد قالبقرة. فإن قال 

(, واجملموع 3/328(, والروضة )12/395وهو األصح. وقيل: ينعقد. انظر فتح العزيز ) (10)
 (.8/328(, وكفاية النبيه )8/469)

 /ج/ب(.248) (11)
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. قال الزركشي: "سواء قال إىل مك ة أو أطلق. وقيل: ال (1)تفرقة اللحم هبا على األصح  
 . (2)جيب محله إليها, إذا مل يصر ح هبا "

شارح لزمه محله" يقتضي أن ه جيب عليه مؤنة النقل. ونقل الزركشي عن وقوله "
أن  ذلك "إذا قال: ّلل  علي  إهداؤه. فإن قال: جعلته هداي, فمؤنة  (3)خمتصر اجلويين

. انتهى. ويف الروضة (4)"ء إذ مل يلتزم نقله, ولكن يستحب  النقل من ذلك الشي
مالي بِّيَع بعُضه  (5)وأطلق مطلقون أن  مؤنة النقل على الناذر. فإن مل يكن له"وأصلها: 

. وهو معىن ما نقله الزركشي عن (7)" (6)لنقل الباقي. واستحسن ما حكى عن القفال
. وفيها هل يشرتط فيه السن اجملزئ يف األضحية والسالمة من (8)الشارح املذكور

 (9)لنذر حيمل على أقل ما وجب من ذلك اجلنس/العيوب؟ قوالن, بناء على أن  مطلق ا

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/329(, والروضة )12/396وهو األصح. انظر فتح العزيز) (1)
(10/120.) 

 (.929, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي( 2)

 أراه: السبكي قال. اجلويين خمتصر شارح املصعيب، عمرو أبو أمحد بن حممد بن عثمان هو (3)
. بعدها أو ومخسمائة اخلمسني حدود يف عاش وأظنه: قال. أذربيجان أهل من أحسب فيما

 ،(1/318) شهبة قاضي البن الشافعية طبقات ،(7/209) الكبى الشافعية انظر طبقات
 .(1/339) لإلسنوي الشافعية طبقات

 (.930انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 4)

 كلمة )له( ساقطة من )ب(.(  5)

 (.11/19انظر النقل عنه يف حبر املذهب ) (6)

 (.3/332(, والروضة )12/401انظر فتح العزيز) (7)

-930انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص ( 8)
931.) 

 /ب/ب(.478)( 9)



 النذركتاب           المشرع الروي شرح منهاج النووي                         
 

 

 
735 

. وفيها لو نذر أن يهدي ماال معينا وجب صرفه (1)أو أقل  ما يتقر ب به. واألول أظهر
. فإن كان من غري الن ََّعم, وتيس ر نقُله إىل احلرم  (2)إىل مساكني احلرم يعين على الصحيح

ميكن كالعقار, ابعه, ومحل مثنه,  كالظبية والطائر والثوب, وجب محله إىل احلرم. وإن مل
. فيحمل كالم املصنف على احليوان وغريه. وقوله "على من (3)وتصد ق به على مساكينه
على أهلها؛ ألن ه ال فرق يف املصروف إليهم بني املتوطن  (4)هبا" أوىل من قول احملرر

 والغريب. واملراد الفقراء واملساكني. 
أي سواء مكة وغريها. وعزاه  "معني لزمهالتصدق على أهل بلد أو  قوله: "

أو  . قوله: "(8). وفرضه يف املساكني(7). وقد نص  عليه يف األم(6)للتهذيب (5)الرافعي
أي ذلك البلد. فيلزمه الصوم, ويصوم حيث شاء. وسواء عني  صوما يف بلٍد مل يتعنّي"

مكة أو غريها كما أن  الصوم ال ذي هو بدل جبان اإلحرام ال خيتص ابحلرم. وقيل: 
 . (9)يتعني  إذا عني  احلرم كالصالة

                                                           

 (.8/335(, وكفاية النبيه )3/331(, والروضة )12/400وهو األظهر. انظر فتح العزيز ) (1)

(, والروضة 12/401وهو الصحيح. وفيه وجه: له صرفه اىل ما نوى. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.6/472(, والنجم الوهاج )3/332)

 (.4/102(, وحبر املذهب )8/405(, وخمتصر املزين )2/283انظر األم ) (3)

 (.483انظر احملرر )ص (4)

 (.12/397انظر فتح العزيز ) (5)

 (.8/152انظر التهذيب ) (6)

 (.2/281انظر األم ) (7)

(, 5/214(, والغرر البهية )1/580(, وأسىن املطالب )10/122انظر النجم الوهاج ) (8)
 (.6/250ومغين احملتاج )

(, والروضة 12/402(, وفتح العزيز )8/152والصحيح هو القول األول. انظر التهذيب ) (9)
 (.10/122(, والنجم الوهاج )3/334)
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ا ال خيتلف ابختالف  وكذا صالة" قوله: " ؛ ألهن  أي إذا نذرها يف بلد ال يتعني 
ال تشد  الرحال : الثالثة؛ ملفهوم قوله إذا نذرها يف مسجد غري املساجد  البقاع. وكذا

. وإطالقه حممول على صالة (2). هذا هو املشهور. وقيل: يتعني  (1)إال  إىل ثالثة مساجد
أن ه يلزمه إذا قلنا: صفات النفل. فلو نذر صالة الفرائض يف املسجد ففي الوسيط 

أي فيتعني  إاّل املسجد احلرام" . قوله: "(4)أي وهو األصح   (3)الفرائض تُفَرد اباللتزام
أن  الصالة فيه مبائة  . وصح  عن النيب (5)ابلنذر؛ لِّعظمِّ فضله, وتعلقِّ النسك به

القطع به, لكن يف تعليق أيب الطيب أن ه لو  (7). وظاهر كالم الرافعي واملصنف(6)ألف

                                                           

البخاري يف صحيحه, ابب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة, برقم  أخرجهمتفق عليه: ( 1)
(  1397(, ومسلم يف صحيحه, ابب ال تشد الرحال إال لثالثة مساجد, برقم )1189)

 .هريرة  أيب عن سعيد، عن الزهري، عن كالهم من طرق عن سفيان،

(, وكفاية النبيه 3/334(, والروضة )12/402واملشهور كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.10/95(, وحتفة احملتاج )8/328)

 (.7/280انظر الوسيط ) (3)

 (.8/289(, وكفاية النبيه )3/328(, والروضة )12/395وهو األصح. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.18/431(, وهناية املطلب )1/444(, واملهذب )15/502انظر احلاوي الكبري ) (5)

(, وشرح 1406ب ما جاء يف فضل الصالة يف املسجد, برقم )انظر سنن ابن ماجه, اب( 6)
(, ومسند أمحد, ابب مسند جابر بن عبد هللا, برقم 599مشكل اآلاثر للطحاوي, برقم )

 عن عطاء، عن الكرمي، عبد عن عمرو، بن هللا كلهم من طرق عن عبيد  أخرجه( 15271)
الشيخني"  شرط على صحيح سند وهذا: "قلت الغليل: . وقال األلباين يف إرواءجابر 

(4 /146). 
 (.3/325(, والروضة )12/387انظر فتح العزيز ) (7)
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/أ[ قلنا: ينعقد نذره لزمه املضي والصالة. وإن 385نذر صالة ركعتني يف الكعبة. فإن ]
ها يف أي  موضع شاء  . (1)قلنا ال ينعقد صال 

واملراد ابملسجد احلرام مجيع احلرم. فإن ه كاملسجد يف املضاعفة فيما جزم به 
 يف مناسكه.  (3)املصنف. وتبعه (2)املاوردي

ُنهما   (4)ويف قول: ومسجد املدينة واألقصى. قلت: األظهرقوله: " تعي ُّ
. ونص  عليه (5)؛ ملشاركتهما له يف الفضل بدليل احلديثكاملسجد احلرام, وهللا أعلم"

ما ال يقصدان ابلنسك. فأشبها سائر املساجد. هذه  يف البويطي. والثاين: ال يلزمه؛ ألهن 
. والثانية القطع ابلتعني؛ ألن ه التزم قربة, وضم  إليها مزيد فضيلة. وإذا (6)ريقنيأصح  الط

قلنا تعي نهما, فصل ى يف املسجد احلرام, خرج عن نذره على األصح  خبالف العكس. 
. صح ح املصنف أن  مسجد املدينة يقوم مقام  ويف قيام أحدمها مقام اآلخر خالفي

 . (8)عليه يف البويطي. ونص  (7)األقصى دون عكسه
 .(1)منه (9)؛ ألن  الصوم الشرعي ال يكون أقلأو صوما مطلقا, فيوم" قوله: "

 . (2)ري: وال يعلم فيه خالفاقال الصيم
                                                           

 (.6/436انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (1)

 (.4/62انظر احلاوي الكبري ) (2)

 (.7/473انظر اجملموع ) (3)

 (.8/152انظر التهذيب ) (4)

 أي احلديث السابق آنفا.( 5)

(, وكفاية 8/493(, واجملموع )12/388واألظهر تعينهما كاملسجد احلرام. أنظر فتح العزيز ) (6)
 (.10/123(, والنجم الوهاج )8/315النبيه )

 (.3/327انظر الروضة ) (7)

 (.12/393انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (8)

 (.أقلويف )ب( و)ج(: )يف اقل( بدل )( 9)
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ا أقل اجلمع, وحيتمل جميء وجه بيومني بناء على أو أايما فثالثة"قوله: " ؛ ألهن 
ما األقل   مما يُتموَّل. وصر ح  (4) دانقأي ولو دون  أو صدقة فيما كان". قوله: "(3)أهن 

أبن ه ال خالف يف االكتفاء مبا ينطلق عليه االسم. وال حيمل على  (6)وغريه (5)املتويل  
جبة يف الزكاة ال تنحصر يف نصاب دينار؛ ألن  الصدقة الوا (7)مخسة دراهم أو نصف/

 الذهب والفضة, بل يكون يف صدقة الفطر ويف اخللطة. 
على  لزمه ركعتان يعين إذا نذر أن يصل ي, وأطلق, أو صالة فركعتان"قوله: "

مسلك  (9) يسلك ]به[". أصل هذا اخلالف أن  النذر ويف قول: ركعة. "(8)املنصوص
. واألصح عند (1). وفيه قوالن مأخوذان من كالم الشافعي(10) واجب الشرع أو جائزه

 .(2)اجلمهور أن ه يسلك به مسلك الواجب

                                                           

 (.10/124(, والنجم الوهاج )8/163(, والتهذيب )11/35انظر حبر املذهب ) (1)

 (.10/124انظر النقل عنه يف النجم الوهاج ) (2)

 (.10/124(, والنجم الوهاج )8/163(, والتهذيب )11/35انظر حبر املذهب ) (3)

 اهلزال ضمر فيه رأيتِّ  إذا تدنيقاً  وجهه فالن ودنَّقَ . الدَّوانيق مجعه. الدرهم سدس هو الدانق (4)
(, 1/538) العرب كالم  من واملنتخب(, 118/ 5) العني انظر. نصب أو مرض من

 .(4/1477) والصحاح(, 1/88) العلوم ومفاتيح

 (.398انظر تتمة اإلابنة, كتاب النذر, حتقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص (5)

 (.10/125انظر النجم الوهاج ) (6)

 /ج/أ(.249) (7)
 (.8/406انظر خمتصر املزين ) (8)

 كلمة )به( ساقطة من )أ(. واملثبت من )ب( و)ج(.(  9)

وهي قاعدة فقهية. ومعناه هل يعمل أبقل ما ينطلق عليه االسم أم ابجلائز. انظر كتاب  (10)
(, واملنثور يف القواعد الفقهية 1/193(, واألشباه والنظائر للسبكي )1/185الفروق )

(3/270.) 
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"جيب القيام فيهما مع أي القول بوجوب الركعتني  فعلى األول" قوله: "
على األصل املذكور. " أي ال جيب القيام. ومها وجهان القدرة. وعلي الثاين: ال

. فلو نذر أن يصل ي قائما لزمه القيام قطعا أو قاعدا, فله القعود (3)وحمل هما ما إذا أطلق
أي القائل بوجوب  أو عتقا فعلى األّول"قطعا كما لو صر ح بركعة فتجزئه قطعا. قوله: "

 قوله: " الركعتني يف الصالة املبين على القول أبن  النذر يسلك به مسلك واجب الشرع.
" أي على القول أبن  النذر  "وعلى الثاين: رقبةأي تلزمه رقبة مؤمنة سليمة.  رقبة كفارة"

. ومقتضى كالم الرافعي ترجيح (4)كجائز الشرع تلزمه رقبة, ولو كانت معيبة وكافرة
 .(5)"وهو قضية ما رج ح يف نذر الصالة من لزوم ركعتني"األول. فإن ه قال: 

. قال الزركشي: "وهو املنصوص يف أظهر, وهللا أعلم""قلت: الثاين هنا 
يف الدليل يعين؛ ألن  األصل براءة الذمة.  (7). قال يف الروضة, وهو الراجح(6)األم

 . (8)فاكتفى مبا يقع عليه االسم"

                                                           

 (.من كالم الشافعيب( و)ج(: )من معاين كالم الشافعي( بدل )ويف )( 1)

(, وكفاية النبيه 3/306(, والروضة )12/366واألصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.2/256(, وفتح الوهاب )10/125(, والنجم الوهاج )8/311)

والنجم الوهاج  (,8/311(, وكفاية النبيه )3/306(, والروضة )12/366انظر فتح العزيز ) (3)
 (.2/256(, وفتح الوهاب )10/125)

 (.وكافرةويف )ج(: )أو كافرة( بدل )( 4)

 (.12/367انظر فتح العزيز ) (5)

 (.7/75انظر األم ) (6)

(, وكفاية النبيه 3/306(, والروضة )12/366واألظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.2/256(, وفتح الوهاب )10/125(, والنجم الوهاج )8/311)

 (.950انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص( 8)
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الصحيح عند اجلمهور أن  النذر ينزل يف صفاته على "وقال يف شرح املهذب: 
 .(1)"قصفات واجب الشرع إال  يف اإلعتا

. وبه (4). فقد اختاره املزين(3)واألظهر ما يقتضيه كالم احملرر": (2)قال البلقيين/
. وهو املوافق (9)" (8) (7) الداركي و (6). وصح حه القاضي أبو الطيب(5)قال أبو إسحاق

 ألصل اخلالف يف تنزيل النذر على الواجب واجلائز. 
 (10)أي إذا أطلق على الصحيح؛ أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة"قوله: " 

ا أكمل. وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب, بل جلواز االقتصار على الناقص.  (11)ألهن 
فصار كمن نذر التصدق حبنطة رديئة جيوز له التصدق ابجليدة. وجتزيه الكافرة واملعيبة 

                                                           

 (.8/464انظر اجملموع ) (1)

 /ب/أ(.479)( 2)

 (.483ظر احملرر )صان( 3)

 (.8/406انظر خمتصر املزين ) (4)

 (.12/367انظر النقل عنه يف فتح العزيز ) (5)

 (.8/364انظر النقل عنه يف كفاية النبيه ) (6)

, -أصبهان قرى من دارك إىل نسبة -الدَّارَكي القاسم أبو حممد، بن هللا عبد بن العزيز عبد هو (7)
 حامد أبو تفقه وعليه ببغداد، التدريس إليه وانتهى املروزي، إسحاق أيب على تفقه

/ 3) السبكي وطبقات (،361/ 2) األعيان وفيات انظر .ه  375 سنة تويف. اإلسفراييين
 .(141/ 1) شهبة قاضي ابن وطبقات (،330

 (.11/36انظر النقل عنه يف حبر املذهب ) (8)

 (.3/533انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى ) (9)

(, وفتح 10/127والصحيح كما ذكر. وقيل: ال جتزئ الكافرة. انظر النجم الوهاج ) (10)
 (.6/254(, ومغين احملتاج )10/98(, وحتفة احملتاج )2/256الوهاب )

اويف )ج(: )ألن ه( بدل )( 11)  (.ألهن 
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قطعا. أم ا إذا قال: إن أعتق هذا الكافر أو املعيب مل جيزئه غريه لتعلق النذر بعينه. وإليه 
. لكن أفىت القاضي حسني أبن ه إن تعّينت"أي بكفر "  قاقصة"فإن عنّي  أشار بقوله: "

 قال: ّلل  علي  أن أعتق هذا العبد الكافر ال يلزمه إعتاقه خبالف قوله: هلل علي  عتق هذا
 .(1)العبد, وكان كافرا, يلزمه النذر

فرع: نذر عتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها, وال يزول ملكه عنها بنفس النذر. فإن 
ا تعينت للعتق. وإذا تلفت أو أتلفها مل يلزمه أراد  بيعها أو إبداهلا بغريها, مل جيز؛ ألهن 

إبداهلا؛ ألن  العتق حق للرقبة. وإن أتلفها أجنيب لزمه قيمتها للمالك. وال يلزمه صرفها 
 . (3)قاله يف البيان .(2)إىل أخرى خبالف اهلدي. فإن  احلق  فيه للفقراء وهم موجودون

ألن  األول دون امللتزم.  أو صالة قائما مل جيز قاعدا خبالف عكسه"؛ قوله: "
القعود  (4)والثاين فوقه. وما جزم به يف العكس من جواز القيام يقتضي أن ه جيوز له

لكن يف االستذكار, يف ابب صالة  (6)"ال خالف فيه". وقال يف الشرح الصغري: (5)أيضا
فأوجه: أحدها, يصل ي قاعدا, والثاين قائما, والثالث  لو نذر أن يصل ي قاعداالتطوع: 

. انتهى. هذا إذا نذر قاعدا مع القدرة على القيام. فلو نذرها مع عجزه (7)النذر ابطل
عن القيام فال خالف يف صحة النذر ولزوم الوفاء. ولو نذر القيام وحلقه مشقة ففي 

                                                           

 (.8/164انظر النقل عنه يف التهذيب ) (1)

 (.8/462واجملموع )(, 12/87(, وفتح العزيز )1/442انظر املهذب )( 2)

 (.4/477انظر البيان )( 3)

 كلمة )له( ساقطة من )ب(.(  4)

(, والروضة 8/464(, واجملموع )12/366(, وفتح العزيز )8/164انظر التهذيب ) (5)
 (.10/126(, والنجم الوهاج )3/603)

 /ب(.95/ل8انظر الشرح الصغري )( 6)

 (.953ذر, حتقيق هاين بن البك )صانظر النقل عنه يف السراج الوهاج, كتاب الن( 7)
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البحر يف ابب إمامة املرأة. وقال: أصح هما أن ه ال جيوز جواز القعود وجهان يف 
 . (1)القعود

 أي يف الصالة " أو سورة معينة"أي قراءة الصالة " أو طول القراءة" قوله: "
ا عبادات حمبوبة, فتعلق هبا  لزمه" أي يف الفرائض " أو اجلماعة" أي على األصح ؛ ألهن 

. أم ا يف اجلماعة (2)جلمعة. وقيل: ال يلزمهالنذر. وألن  يف جنس اجلماعة واجب وهو ا
ا أوصاف ال تستقل  بنفسها فال  قليال تغري عن وضعها الشرعي. وأم ا يف الباقي؛ فألهن 
تُفَرد اباللتزام. فلو نذر اجلماعة يف النوافل ال يت ال تشرع فيها اجلماعة مل يلزم. وكذا فيما 

لو أنفق ذلك يف الصالة  (4)كالمه أن ه/. وعلم من  (3)تشرع فيه اجلماعة يف األصح  
 . (5)امللتزمة ابلنذر لزمه قطعا. وهو قضية كالم الرافعي

انعقاد النذر بكل قربة ال جيب ابتداًء كعيادة وتشييع والصحيح  قوله: "
ا  ؛ ألن ه رغب فيها,والسالم" جنازة والعباد يتقربون هبا إىل هللا تعاىل. والثاين املنع؛ ألهن 

. واحرتز بقوله "ال جيب ابتداء" عن الواجبة ابلشرع  (6)ليست على أوضاع العبادات

                                                           

 (.2/291انظر حبر املذهب )( 1)

(, والنجم الوهاج 3/313(, والروضة )12/373واألصح كما قال. انظر فتح العزيز )( 2)
(10/127.) 

(, 10/102(, والنجم الوهاج )12/360وهو األصح. وفيه وجه أن ه يلزم. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.8/234(, وهناية احملتاج )10/99وحتفة احملتاج )(, 1/578وأسىن املطالب )

 /ج/ب(.249) (4)
 (.483انظر احملرر )ص( 5)

(, والنجم الوهاج 3/302(, والروضة )12/361والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.2/252(, وفتح الوهاب )10/128)
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. وعبارة (1)كالصالة والصوم واحلج والعتق. فيلزم ابلنذر بال خالف كما قاله يف التتمة
؛ ألن ه  قد (3)"واألجود حذف الغري"دقائق: . قال يف ال(2)"والسالم على الغري"احملرر: 

ما  يوهم االحرتاز عن سالمه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا. وال يصح  االحرتاز؛ ألهن 
حيمل على االبتداء ". وقال يف التحرير: (4)سواء. قال الزركشي: "ويف تساويهما نظر"

. وهللا أعلم  .(5)"ابلسالم وجوابه حيث مل يتعني 

                                                           

 (.354يف )صانظر تتمة اإلابنة, كتاب النذر, حتقيق عائشة بنت منصور الشر ( 1)

 (.483انظر احملرر )ص( 2)

 (.556انظر دقائق املنهاج )ص( 3)

 (.962انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, حتقيق الطالب: هاين بن البك )ص( 4)

 (.3/535انظر النقل عنه يف حترير الفتاوى )( 5)
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 اثلثاً : الفهارس الفنية، وحتتوي على ما يلي:

 فهرس اآلايت القرآنية. -

 فهرس األحاديث النبوية. -

 فهرس اآلاثر. -

 فهرس األعالم . -

 فهرس األماكن والبلدان. -

 فهرس األلفاظ الغريبة واملصطلحات العلمية. -

 فهرس املصادر واملراجع. -

 فهرس املوضوعات. -
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 فهرس اآلايت القرآنية
 

 الصفحة الرقم السورة اآلية

 665 98 البقرة  چڻ  ڻ  ڻ   ۀچ

ڳ  ڱ      ڱ      ڱ  ڱ    چ 

  چں  ں  ڻ     ڻ

 553 173 البقرة

ۀ   ۀ  ہ  ہ    چ

  چہہ

 195 195 البقرة

 621 224 البقرة  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   چ

  ڻڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

  چڻ  ڻ  ۀ

 239 104 آل عمران

 389 112 عمران آل  چڌ   ڎ  ڎ چ 

 594 8 النساء  چڤچ

 159 16 النساء  چڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄچ

 187 34 النساء   چٹ  ٹ   ڤچ

ی  جئ  حئ مئ   ىئ  چ

  چخبيئ  جب   حب

 243 86 النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

  چٻ

 234 95 النساء

 334 97 النساء  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ چ 
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 527 1 املائدة  چک  ک  گ    گ چ

 422 3 املائدة  چ ۅٴۇ  ۋ  ۋچ 

  چإىل قوله  چ ٱ  ٻ  ٻچ

  چٿ    ٿ  ٿ

 422 3 املائدة

 442 3 املائدة  چڀچ 

 444 3 املائدة  چڀ چ

 445 3 املائدة  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ

 552 3 املائدة  چژ  ڑ  ڑ  چ

 422 4 املائدة  چڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ

 456 4 املائدة  چہ  ھ    ھ  ہہچ

ڳ    ڳگ  گ  ڳ  ڳچ 

  چڱڱ  ڱ  ڱ

 524 4 املائدة

 321 5 املائدة  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ

 208 29 املائدة  چڭ   ڭ    ۇ   چ

 153,157 33 املائدة  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ

, 159 33 املائدة  چگک  ک  ک  گ  چ
167 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ

  چہۀ  ہ  ہ

 168 34 املائدة

70,144,1 38 املائدة  چٺ  ٺ  ٺچ
58,78 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ

  چڃ

 169 39 املائدة

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

 615 89 املائدة

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ

ې  ې   ې  ى  ى   

  چائ  ائ  ەئ

 625 89 املائدة

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ

  چ ۈئۆئ

 629 89 املائدة

ٱ  ٻ  ٻ  چ 

  چٻ

 525 96 املائدة

 چ إىل قوله چٻ  ٻ    پ چ

  چڄ  ڄ   ڄ

 177 90,91 املائدة

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  چ

  چی

 441 118 األنعام

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ 

  چں  ڻ  

 542 145 األنعام

 621 32 األعراف  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ

  چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 275 15 األنفال
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 313 41 األنفال  چٻ  ٻ  ٻ چ 

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  چ

  چوئ   وئ

 257,277 45 األنفال

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  چ

  چڻ

, 408 58 األنفال
415 

 402 61 األنفال  چی  ی   ی  ی  جئچ

 249 65 األنفال  چڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ

 278 65 األنفال  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ 

 278 66 األنفال  چڱ  ڱ   ں  ںچ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

  چٻ  پ  پ   پ  پ 

 402 1 التوبة

 327,413 2 التوبة  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

ڱ  ں   ں  ڻ      چ

  چڻڻ

 411,412 4 التوبة

 269 5 التوبة  چھ  ھچ

 271 5 التوبة  چۓ  ۓ   چ

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ    چ

  چٿ

 406 7 التوبة

 361 28 التوبة   چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ

37,342,3 29 التوبةگ  گ   چإلى قوله   چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چچ 
43 
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  چگ 

 348 29 التوبة  چک  ک  ک    گچ

 238 39 التوبة  چگ  گ  گ  ڳ  ڳچ 

 238 39 التوبة  چگ  گ  گ  ڳ  ڳچ 

 249 91 التوبة  چک  ک  گ چ

ڳ    ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳچ

  چڱ

 251 91 التوبة

ەئ  وئ  وئ  ۇئ      چ

  چېئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

 241 122 التوبة

 609 128 التوبة  چۆ  ۆ    چ

 609 50 يوسف  چڭ  ڭ   ڭ  چ

 174 67 النحل  چچ  چ  چ   چ

 627 91 النحل  چگ  گ  گ   گ  ڳ  چ

 339 36 احلج چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ

 518 37 احلج  چائ  ەئ  ەئ  وئچ

 644 51 املؤمنون  چڻ  ۀ  ۀ  چ

 159 2 النور  چڀ  چ

 626 22 النور  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

 648 149 الشعراء  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ 
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 607 17 العنكبوت  چڤ  ڦچ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

  چۈ

 589 6 األحزاب

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 چٺ  ٿ

 682 44 ص

 286,283 4 حممد  چڑ  ک  ک  ک  ک   چ

 188 9 الفتح  چې   چ

 251 17 الفتح  چڦ   ڦ  ڄ     ڄچ

 309 20 الفتح  چھ  ھ   ے  ے  ۓچ 

ٱ  ٻ  ٻ      چ 

  چٻ

 663 68 الرمحن

ىئ   ىئ          ېئ  ېئ  ىئ  چ

  چی    ی

 563 9 احلشر

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ڭچ

 چ  ۈۆ  ۆ   ۈ

 412 10 املمتحنة

 649 1 الطالق  چٺ ٺ  ٺ  ٿ چ

 252 2 الطالق  چڑ  ڑ  کچ 

 697 7 اإلنسان  چپ  ڀچ
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 رقم الصفحة                                                         طرف احلديث
 559 ............................................................. ابدأ بنفسك

 135 ................................. ُأيت إىل النيب بسارق فقطع يده مث ُأيت به اثنيا
 36 .................................. اثنيا ُأيت إىل النيب بسارق فُقطع يده مث ُأيت به

 724 .................................................... أجرك على قدر نصبك
 528 ................................................... ُأحّلت لنا ميتتان ودمان

 251 .................................... أحٌي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد
 352 ................................................ أخذ اجلزية من جموس هجر
 361 ................................................. أخرجوا اليهود من احلجاز

 461 ................................................... إذا أرسلت كلبك املعّلم
 344 ..................................... إذا أّمر أمريا على جيش أو سريّة أوصاه

 625 .................. ريا منها فكّفر عن ميينكإذا حلفت على ميني فرأيت غريها خ
 482 .................................... إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضّحي

 467 ..................................................... إذا رأيت سهمك فيه
 185 ..................................... إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه

 36 ........................... أذا لقيت عدوك, فادعهم إىل اإلسالم. فإن أجابوك
 525 ....................................................... أّذن يف أُذن احلسن

 491 ................................................. أربع ال جيوز يف األضاحي
 566 ......................................................... أرموا بين إمساعيل

 480 .............................. ضحاايكم فإّّنا مطاايكم على الصراط استفرهوا
 388 ............................................... اإلسالم يعلوا وال يعلى عليه

 300 ....... أصبنا مع رسول هللا خبيرب طعاما فكان كل واحد مّنا أيخذ منه قدر كفايته
 550 ............................................. أطعمه رقيقك وأعلفه انضحك

 489 ............... اعلم اي حممد أّن اجلذع من الضأن خري من الثين من اإلبل والبقر
 267 ....................................... ني واستبقوا شرخهماقتلوا شيوخ املشرك
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 408 ......................................................... أقرّكم ما أقرّكم هللا
 137 ................................................ اقطعوا يده واحسموه بزيت

 187 ..................................... اقيلوا ذوي اهليئات عثراهتم إاّل يف احلدود
 531 ..................................................... أكل من محار الوحش

 294 ............................................... أالا ال توطأ حامل حىت يضع
 513 ............................................. أللهم تقّبل من حممد وآل حممد

 218 .................................................. أمر رجال أسلم ابالختتان
 287 ........................................... حىت يقولواأُمرت أن أقاتل الناس 

 481 ................................................ أمرت ابلنحر وهو سنة لكم
 492 .................................. أمراان رسوُل هللا  أن نستشرف العني واألُُذن

 729, 726 .......................... أّن أخت عقبة نذرت أن متشي إىل بيت هللا
 726 .......................................... إّن هللا عن تعذيب هذا نفسه لغينٌ 

 173 .................................... إّن هللا مل جيعل شفائكم فيما حّرم عليكم
 617 ............................................ إّن هللا ينهاكم أن حتلفوا آبابئكم

 239 ....... إّن الناس إذا رأوا الظامل فلم أيخذوا على يديه أوشك أن يعّمهم هللا بعقابه
 430 ...................................................... إّن هلذه البهائم أوابد

 675 ........................ إّن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم اآلدميني
 261 ................................................... إاّن ال نستعني ابملشركني

 419 ......................................................... انطلق إىل قومك
 621 .................................................. إّّنا احللف حنث أو ندم

 175 .................................................. ولكّنه داءإنّه ليس بدواء 
 624 .......... إّّن وهللا ال أحلف على ميني فأرى غريها خريا منها إاّل كّفرُت عن مييين

 505, 483 ................................................... أهدى مائة بدنة
 532 ................................... بعث أبو طلحة إىل النيب  ِبورِكها وفخذها

 176 ..................................................... جلد رسول هللا أربعني
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 208 ...................................................... جلد يف اخلمر أربعني
 246 ........................................................... جهادكّن احلج  

 183 ................................ وهو سكرانجيء ابلنعيمان أو اببن النعيمان 
 289 ......................................................... حاصر بين قريظة

 531 ........................ حديث خالد  يف الضّب فاجرترته فأكلته والنيب  ينظر
 419 ............................................................. احلق بقومك

 526 ............................................................... احلّل ميتته
 444 ............................................ حني ذبح أضحيته قال بسم هللا

 219 ....................................... خنت احلسن واحلسني يف اليوم السابع
 356 ........................................... ُخْذ من كّل حامل دينارا أي حمتلم

 681 .............................................. خذوا عثكاال عليه مائة مشراخ
 717 ................................................ خلق هللا األرض يوم األحد

 535 .......................................... مخس فواسق يُقتالن يف احِلّل واحلرم
 496 ........................................ خري الضحية الكبش األقرن واألملح

 469 ................................................... دعوه حىت جييء صاحبه
 533 ............................................... ذحبنا يوم خيرب اخليل والبغال

 551 ..................................................... ذكاة اجلنني ذكاة أمه
 325 ...................................... ذّمة املسلمني واحدة يسعى هبا أدانهم

 416 ........................................................رّد النيب  أاب جندل
 246 ...................................................... لقلم عن ثالثرُفع ا

 575 .............................سابق بني اخليل املضّمرة من احلفيا إيل ثنية الوداع
 448 ........................................ سألت رسول هللا  عن صيد املعراض

 572 ..................................................... صارع ركانة على شياه
 372 ........................................................... صاحل أهل أيلة

 90 ................................. صفوان بن أمية  انم يف املسجد فتوّسد رداءه



النبوية فهرس األحاديث   

 

 753 

 

 487 ....................................... ضّحى بكبشني موجوئني أي خصيني
 377 ......................................................... الضيافة ثالثة أايم

 238 .......................................... العلم فريضة على كل مسلمطلب 
 516 ........................................ عّق عن احلسن واحلسني كبشا كبشا

 514 ........................ عليا  كان يضّحي عن النيب  وقال أمرّن فال أدعه أبدا
 524 ....... عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال سبعة من السنة يف الصيب يوم السابع

 516 ................ عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة ال يضرّكم ذكراان كّن أم إاناث
 531جابر  سألت رسول هللا  عن الضبع فقال صيد وجيعل فيه كبش إذا أصابه احملرمعن 

 521 ...................................................... الغالم مرهتن بعقيقته
 184 ............................................... فُأيت بسوط قد ركب به والن

 134 ........................................................... فاقطعوا أمياّنما
 303 ...........................................فأمر رسول هللا  ابلقدور فُأكِفئت

 250 ...................................................... فإن أذان لك فجاهد
 455 ....................................................... فإن أكل فال أتكل

 177 ..................................... وأطراف الثيابفضربوه ابأليدي والنعال 
 258 .............................................................. فّكوا العاّن

 622 ................................................. فو هللا ال ميّل هللا حىت متّلوا
 266 ............................................. قتل أابه حني مسعه يسّب النيبّ 

 362 .......................................... قد صاحلهم على أن ال أيكلوا الراب
 230 .................................. قضى أّن على أهل األموال حفظها ابلنهار

 280 .......................................... قطع خنل بين النضري وحّرق عليهم
 484 ............................................. قومي إىل أضحيتك فاشهديها

 483 ............................................. أضحيته يف املصّلى كان يذبح
 496 ........................................ كان يضّحي بكبشني أملحني أقرنني

 283 .......................................... كان يقسم السيب كما يقسم املال
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 481 ..................................... ُكِتب علّي النحُر وليس بواجب عليكم
 550 ..................................................... كسب احلجام خبيث

 700 .................................................. كفارة النذر كفارة اليمني
 498 ..................................................... كل أايم التشريق ذبح

 194 ....................................................... كن عبد هللا املقتول
 300 ....................................... والعنبكّنا نصيب يف مغازينا العسل 

 392 .............ال تبدؤوا اليهود والنصارى ابلسالم............................
 736 ........................................ ال تشّد الرحال إاّل إىل ثالثة مساجد

 60 ............................................... ال تُقطاع اليد إاّل يف ربع دينار
 520 ..................................................... ال تكسروا منها عظما

 567 ...................................... ال سبق إاّل يف نضل أو حافر أو خف
 86 ....................................................... ال قطع يف مثر ُمعّلق

 498 .................................................. بح أحد حىت يصليال يذ
 418 ......................... ألضربّن بسيفي هذا يف األوس واخلزرج يوما إىل الليل

 727 ........................................................... لتمِش ولرتكب
 129 .............................................................. لعلك قّبلت

 410 ................................. لاّما هادن بين قريظة أعان بعضهم أاب سفيان
 201 .................................................... لو اطلع أحٌد يف بيتك

 434 ........................................... لو طعنت يف فخذها أو شاكلتها
 433 .............................................. لو طعنت يف فخذها ألجزأك

 287 ............................... اثبتا على العرب لكان اليوملو كان االسرتقاق 
 107 ................................. ليس على خائن وال منتهب وال خمتلس قطعٌ 

 166 ................................................ ما أسكر كثريه  فقليله حرام
 446 ............................................ ما أّنر الدم وذكر اسم هللا عليه

 459, 447, 446, 431 ......................................... ما أّنر الدم
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 452 ................................................ ما عّلمتا من كلب أو ابز
 541 .................. هللاما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغري حقها إاّل سأله 

 706 ................................... مروه فليتكلم وليستظّل وليقعد وليتّم صومه
 579 ................................................. من أدخل فرسا بني فرسني

 166 ........................................................... من احلنطة مخر
 262 .................................................... من جّهز غازاي فقد غزا

 619 ............................................ من حلف ابلاّلت والُعّزى فليقل
 617 ................................................ من حلف بغري هللا فقد كفر

 489 ................................... من راح يف الساعة األوىل فكأّّنا قّرب بدنة
 168 .................................................. مان شرب اخلمر فاجلدوه

 497 .......................... من صّلى صالتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك
 567 ..................من عِلم الرمي مث تراكاه فليس منا أو قد عصى............

 192 ............................................... من قُتل دون دينه فهو شهيد
 192 ......................من قُتل دون ماله فهو شهيد.......................

 101 .......................................................... من نبش قطعناه
 704, 700 ........................................ أن يطيع هللا فليطعهمن نذر 

 525 ....................................... من ولد له مولود فأّذن يف أذنه اليمىن
 265 ............................... منع أاب بكر  يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرمحن

 168 ................................................ النيب  كان يضرب يف اخلمر
 269 ..................................... النيب أغار على بين املصطلق وهم غاّرون
 531 ..................................... حنران فرسا على عهد رسول هللا  فأكلناه

 488 ......................... ة عن سبعة والبقرة عن سبعةحنران مع رسول هللا  البدن
 543 .................................................. ّنى  عن قتل اخلطاطيف

 534 ................................. ّنى رسول هللا  عن كّل ذي انٍب من السباع
 538 ....................................................... ّنى عن أكل الرمخة
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 546 ........................................... ّنى عن أكل حلوم اجلاّللة وألباّنا
 699 ............................................................ ّنى عن النذر

 543 ................... ّنى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة واهلدهد والصرد
 266 .............................................. والصبيانّنى عن قتل النساء 

 546 ............................................. النهي أن يشرب ِمن يف السقاء
 445 ............................................. ّني رسول هللا  عن ذابئح اجلن

 405 ........................................... هادن قريشا ابحلديبية عشر سنني
 271 ................................................................ هم منهم

 455 .................................................. وإذا أرسلت كلبك املعّلم
 622 ........................................................ وهللا الغزوّن قريشا

 334 ....................................................... ورد  النيِب  أاب جندل
 498 ..................................وكان يقرأ يف الركعة األوىل ق والثانية اقرتبت

 523 ................................................ يل غالم فأتيت به النيب ُولد
 320 ............................................... وهل ترك لنا عقيل من رابع

 249 ........................................... يُغفار للشهيد كل  ذْنب إاّل الدَّين
 537 .................................................. يقتل احملرم السبع العادي
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 فهرس اآلاثر
 

 رقم الصحفة                                                                      األثر
 150 ..... نّزل ابن عباس رضي هللا عنهما العقوابِت املذكورَة يف اآلية على هذه املراتب

 167 ................................... قاله ابن عباس رضي هللا عنهماما يسكر 
 167 .. .................نزل حترمي اخلمر وهي من مخسة أشياء....................

 213 ................................ عمر  أرسل إىل امرأة فأجهضت ما يف بطنها
 314 .. .................عمر  فتحه عنوًة وقّسمه بني الغامنني.....................

 378 .......................................... فعل ذلك عمر مع نصارى العرب
 355 ....................................................... ال جزية على مملوك

قال ابن عباس رضي هللا عنهما اجلوارح الكالب والطيور املعّلمة مشتقة من اجلرح وهو 
 452 ................................................ الكسب لكسب أهلها هبا

 441 ......................... قال ابن عباس رضي هللا عنهما معقولة إحدى يديها
 442 . ....................كانوا ينحرون اإلبل معقولة اليسرى....................

 485 ....................................... ضّحيت على عهد رسول هللا  ابخليل
 489 ............ عن أيب هريرة  أنّه كان جييء ابلشاة, فيقول أهله وعّنا فيقول وعنكم

 524 ............. فعلت ذلك فاطمة رضي هللا عنها أبمر رسول هللا  يف شعر احلسن
 619 ....... قالت عائشة رضي هللا عنها لغو اليمني هو قول الرجل ال وهللا وبلى وهللا
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 698 ابن بري.......................................................................
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 567 ابن خريان.....................................................................
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 405 عقبة.......................................................................ابن 
 166 ابن كج........................................................................
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 79 أبو الفرج الزّاز..................................................................
 66 أبو حامد......................................................................
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 257 ذيفة.....................................................................أبو ح
 433 أبو عبيد...................................................................... 

 258 أبو عبيدة بن اجلرّاح.............................................................
 711 .....................................................................أخت عقبة

 599 األخفش.......................................................................

 404 األخنس بن شريق الثقفي........................................................
 411 .............................................................األذرعي...........

 404 أزهر بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة.......................................
 553........................................................................ األزهري

 19 .......................................................إمساعيل اجلربيت..........
 297 األسنوي.......................................................................
 66 اإلمام.........................................................................

 63 ...............................................البغوي.........................
 63 البلقيين........................................................................
 337 البندنيجي......................................................................

 167 ..........................................البويطي..............................
 81 اجلاجرمي......................................................................
 404 جحش بن جابر................................................................

 103 ................................اجلرجاين.......................................
 241 اجلوهري.......................................................................
 253 احلَِليمي.......................................................................

 77 ...........................اخلّفاف............................................
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 530....................................................................... اخلليل
 724 الداركي.......................................................................

 111 الّدارمي........................................................................
 109 الدمريي........................................................................
 63 الرافعي.........................................................................

 699 بيع..........................................................................الر 
 25 الرملي.........................................................................
 75 الروايين........................................................................

 651 .......................................................................الزبريي
 115 الَزبيلي.........................................................................
 66 الزركشي.......................................................................

 246 .................................................................السبكي......
 335 ُسَليٌم..........................................................................
 403 سهيل بن عمرو................................................................
 229 السهيلي.......................................................................
 25 السيوطي......................................................................
 718 شارح خمتصر اجلويين............................................................

 20 د بن أيب بكر الرااا..................................................الشهاب أمح
 361 صاحب االستقصاء.............................................................
 70 صاحب البيان..................................................................

 281 .......................................................صاحب التقريب.........
 372 صاحب التنبيه..................................................................
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 447 صاحب الذخائر................................................................
 654 ............................................صاحب الكايف.....................

 468 صاحب مسند الفراوس.........................................................
 152 الصيدالين......................................................................

 554 .................................الصيمري.....................................
 542....................................................................... العمراين

 80 الفارقي........................................................................
 154 .............................الفوراين...........................................

 94 القاضي حسني.................................................................

 229 القاضي عياض.................................................................
 596 القرايف.......................................................................

 83 املاوراي.......................................................................
 458 املتويل........................................................................

 174 لي........................................................................احملام
 111 املرعشي........................................................................

 82 .............................................................. )ابن( أيب هريرة
 139 .................................................................... أاب بكر

 104 .................................................................. ابن الرفعة
 94 ..................................................................ابن الصباغ
 118 ................................................................ ابن القطان
 85 ................................................................... ابن ماجه
 134 ................................................................ عواابن مس
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 74 ................................................................. أبو إسحاق
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 65 ................................................................... أبو حامد
 85 .................................................................... أبو ااوا

 65 ...................................................................... اإلمام
 62 ..................................................................... البغوي
 62 ..................................................................... البلقيين
 107 ................................................................... الرتمذي

 80 ................................................................... اجلاجرمي
 103 ................................................................... اجلرجاين
 85 ...................................................................... احلاكم

 76 .................................................................... اخلّفاف
 135 .................................................................. الدارقطين
 111 .................................................................... الّدارمي
 110 ................................................................... الدمريي
 62 ..................................................................... الرافعي
 74 ..................................................................... الروايين
 116 ..................................................................... الَزبيلي

 65 .................................................................... الزركشي
 154 ................................................................. الصيدالين

 78 ..................................................................... الفارقي
 156 .................................................................... الفوراين
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 94 .............................................................. القاضي حسني
 82 .................................................................... املاوراي
 112 ................................................................... املرعشي
 85 .................................................................... النسائي

 69 .............................................................. صاحب البيان
 90 .............................................................. صفوان بن أمية

 139 ...................................................................... عمر
 86 .................عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده..........................

 174 .................................................................. ابن حبان
 166 ................................................................... ابن عمر
 169 .................................................................... ابن كج

 173 ................................................................... أبو يعلى
 182 ................................................................... البخاري
 170 ................................................................... البويطي
 178 .................................................................... احملاملي
 183 ................................................................... النعيمان

 184 ............................................................... زيد بن أسلم
 183 .......................................................... عقبة بن )احلارث(

 176 ...................................................................... علي
 201 .................................................................. أيب هريرة

 219 .................................................................... احلسن
 219 .................................................................... احلسني
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 194 .................................................................... الطرباين
 265 ................................................................. أاب حذيفة

 266 ......................................................... أاب عبيدة بن اجلرّاح
 265 ................................................................ ابن النقيب

 279 .................................................................... أيب ذر
 308 ................................................................... األسنوي
 247 ................................................................... اجلوهري
 260 ................................................................... احلَِليمي

 321 ............................................................. الزبري بن العوام
 253 ................................................................... السبكي
 235 ................................................................... السهيلي

 236 ............................................................. القاضي عياض
 299 ................................................................... الواقدي

 289 ................................................................ ثعلبة وأسيد
 320 ............................................................. خالد بن الوليد
 302 ............................................................. رافع بن خديج

 291 ........................................................... صاحب التقريب
 300 ......................................................... عبد هللا بن أيب أوىف

 250 ................................................. عبد هللا بن عمرو بن العاص
 277 ......................................... عتبة وشيبة ابين ربيعة والوليد بن عتبة

 318 ....................................................... عثمان بن أيب العاص
 286 ...................................................................... معاذ
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 349 ................................................................. البندنيجي
 344 ...................................................................... بريدة
 347 ...................................................................... ُسَليمٌ 

 373 ......................................................... صاحب االستقصاء
 384 ............................................................. صاحب التنبيه

 389 ................................................................. عائذ املزين
 416 .................................................................. أاب جندل
 410 .................................................................. أاب سفيان
 418 .................................................................. ابن عقبة

 417 ................................... أزهر بن عبد عوف بن عبد احلارث بن زهرة
 417 .................................................... األخنس بن شريق الثقفي

 417 ............................................................ جحش بن جابر
 416 ............................................................ سهيل بن عمرو

 445 ................................................................... أبو عبيد
 433 ......................................................... أيب الُعَشراء الدارمي

 455 ............................................................ أيب ثعلبة اخلشين
 424 ................................................................... األذرعي

 470 ..................................................................... املتويل
 441 ...................................................................... جابر

 460 ........................................................... صاحب الذخائر
 448 ............................................................. عدي بن حامت
 522 .............................................................. ابن أيب طلحة
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 481 ............................................................... ابن الصالح
 489 ............................................................... ابن عبد الربّ 

 485 ...................................................................... أمساء
 485 ................................................................... السهيلي

 522 ...................................................................... أنس
 521 ....................................................................... مسرة

 480 ..................................................... صاحب مسند الفراوس
 484 فاطمة.................................................................

 548 ................................................................. ابن راهويه
 542 ..................................................................... اخلليل

 554 ................................................................... العمراين
 543 ...................................................................... سهل

 581 ................................................................. ابن خريان
 566 ................................................................... األزهري

 567 .................................................................. الصيمري
 572 ...................................................................... ركانة
 572 ..................................................................... سعيد

 613 ...................................................................األخفش
 666 .................................................................... الزبريي
 609 ..................................................................... القرايف

 669 ............................................................. صاحب الكايف
 625 ......................................................... عبد الرمحن بن مسرة
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 714 ................................................................... بري ابن
 727 ................................................................ أخت عقبة

 740 .................................................................... الداركي
 715 ...................................................................... الربيع

 734 ........................................................ شارح خمتصر اجلويين
 725 ..................................... فإن كان قال أحّج ماشيا فمن حيث حيرم

 4 ..................................................................... أبو حنيفة
 6 ................................................................ أيب زرعة الرازي

 5 ......................................................................... أمحد
 6 ..................................................................... السخاوي
 4 ...................................................................... الشافعي

 4 ........................................................................ مالك
 20 ................................................................... ابن تيمية
 21 ................................................................... ابن حجر
 19 ................................................................... ابن عريب

 19 .............................................................. إمساعيل اجلربيت
 20 ...............................................الشهاب أمحد بن أيب بكر الرااا

 24 ...................................................................... الرملي
 25 ................................................................... السيوطي

 24 ....................................................................... املزين
 23 .................................................................... املنهاجي

 24 ............................................ حممد ابن عبد هللا بن مالك اجلياين
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 فهرس األماكن والبلدان
 رقم الصفحة                                                                 األماكن
 318 .................................................................... البصرة
 318 ................................................................... الفرات

 316 .................................................................. القاِدسيَّة
 316 ............................................................ حديَثِة اْلَموِصل

 316 .................................................................... ُحلوانَ 
 314 ............................................................... سواَد العراق

 316 ................................................................... َعبَّادانَ 
 318 .............................................................. غرِب ِدْجَلِتها

 318 ................................................................ هنر الصراة
 361 .................................................................. الطائف
 385 ................................................................... الكوفة
 385 .................................................................... اليمن
 385 .................................................................... بغدادُ 
 361 ..................................................................... خيرب
 361 ..................................................................... جنران

 360 .................................................................. واليمامة
 418 .... ذي احلليفة............................................................

 575 .................................................................... احلفيا
 575 ................................................................ ثنية الوداع

 20 .............................................................اخلانقاه الزمامية
 20 .................................................... مشيخة الصوفية ابجلمالية

 



لحات العلميةفهرس األلفاظ الغريبة واملصط  

 

 769 

 رقم الصفحة                                       الكلمات الغريبة واملصطلح العلمي
 

 535 ................................................................... ابُن آوى
 380 ...................................................................... أتبعة
 665 ....................................................................... أُترج  

 434 ..................................................................... أجافه
 135, 134, 124, 59 ................................................. اإلمجاع
 448 .................................................................... ُأحبولة  
 325 ...................................................................... أخفر

 303 ..................................................................... األرش
 60 ....................................................................... أركان
 661 ...................................................................... ازدرد

 549 ................................................................ االستصباح
 480 ................................................................... استفرهوا
 186, 182, 181, 178, 173, 171, 170, 168, 166 ............. األشربة

 332 .......................................................... أصحاب الطريقني
 88 ..................................................................... ِإصطبل  

 407 ................................................................. االصطالم
 564, 563, 561, 560, 559, 551, 549, 530, 526 ............ األطعمة

 488 ...................................................................... إفراز
 655 ................................................................... األكارع

 393 ................................................................... األكهب
 77 .....................................................................أم الولد
 544 ................................................................... أم حبني
 167 .................................................................... األنبذة
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 66 ....................................................................... انثال
 157 ..................................................................... اندمل
 430 ...................................................................... أوابد
 126, 64 ................................................................. أوجه  
 539 ....................................................................... ِإَوز  

 297 .....................................................................إجياف
 147 ................................................................... اإلحياش

 452 ........................................................................ ابز  
 534 ........................................................................ ابز  

 89 ....................................................................... ِبْذلة
 392 .................................................................... الََبَْذَعةِ 

 539 ....................................................................... َبط  
 668 .............................................................. البطيخ اهلندي

 538 ...................................................................... بُغاثة
 380 ................................................................. بنات لبون

 447 ...................................................................... بُنُدقة  
 693 ............................................................... بيع الفضويل

 271 ..................................................................... اْلَتحم
 449 ..................................................................... َتَدْهَورَ 

 161 ....................................................................... ترّدد
 465 .................................................................... تضمخ

 472, 471 ............................................................ تعشيش
 458 ..................................................................... التعفري
 153 ..................................................................... تغريب
 471 ..................................................................... تفريخ
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 668 ............................................................... التمُر اهلندي
 471 ..................................................................... توحُّل  

 171 .................................................................... الّثِخني
 172, 171 ............................................................... الثريد
 201 ...................................................................... ثَقب

 185 .................................................................جبَّة ََمُشوَّة
 137, 136, 68 ........................................................ اجلديد
 87, 86 ................................................................. اجلرين
 549, 546 ............................................................. اجلاّللة

 495 ................................................................... اجللحاء
 495 ..................................................................... اجلّماء
, 262, 259, 255, 252, 251, 250 ,249, 248, 246, 237, 235, 234اجلهاد

266 ,269 ,270 ,277 ,280 ,285 ,307 ,324 ,335 
 668 ............................................................... اجلوُز اهلندي

 89 .................................................................... احلاانت
 294 ..................................................................... حائل

 540 .................................................................... ُحباَرى
 537 ..................................................................... احِلَدأة
 59 ....................................................................... حرز

 86 ..................................................................... حريسة
 83 ...................................................................... ُحُصرِ 

 665 .................................................................... احِلصرِم
 380 ..................................................................... حقاق
 172 ...................................................................... ُحقنة

 533 ................................................................... احلواصل



لحات العلميةفهرس األلفاظ الغريبة واملصط  

 

 772 

 370 ..................................................................... حوالة  
 662 ...................................................................... خاثرا
 209 ...................................................................... اخلُرّاج

 314 ......................................................................َخراجُ 
 542 ................................................................... ُخنُفساءَ 

 226 ................................................................ الدابّة الَنزِقة
 334, 332, 255, 237 ........................................... دار اإلسالم

 738 ...................................................................... دانق
 448 .................................................................... الدبوس

 91, 60 ................................................................. دراهم
 171 ..................................................................... ُدْرِديِّ 

 542 ....................................................................... ُدود
 155, 154, 142 ........................................................ الدية
 135, 76, 75, 63, 61, 60 ............................................ دينار

 441, 433, 423, 422 ............................................... الذابئح
 126, 82, 67 ........................................................... ذّمي

 663 ..................................................................... الرائب
 81 ................................................................... الرابطات

 64 ........................................................................ رث  
 538 ...................................................................... َرََخَة  

 342, 308, 261 ...................................................... الرضخ
 694 ....................................................................... رُقَب 

 77 ...................................................................... الرقيق
 198 ..................................................................... روشن
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 542 ...................................................................... زرزر
 358 ....................................................................... زِمن  

ر  394, 393 ............................................................... الزُّانَّ
 572 .................................................................... الزوارِق
 585 ................................................................... ساخت

 463 ..................................................................... ِسْربَ 
 59 ...................................................................... الَسرِقة
 88 ..................................................................... السطل
 172 .................................................................... َسُعوط  
 661 ...................................................................... سفَّ 

 323 .................................................................... السفيهُ 
 122 .................................................................... السكة

 533 ...................................................................... ََسُّور  
 510 ................................................................... السميط

نجابُ   533 ................................................................. السِّ
 473 .................................................................... سوائب

 556 ................................................................ َسؤَرَة اجلوع
 234 ......................................................................الِسرَي 

 535 ................................................................... الشاهني
 63 .................................................................... الشرَحنْيِ 

 145 ..................................................................... ِشرذمة  
 681, 680 .............................................................. مشراخ

 692, 691 ............................................................. شيخنا
 90 ..................................................................... شيخنا

 391, 388 ............................................................ الصحاح
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 544 .................................................................... الصرّارة
 542 ..................................................................... الصعو
 189 ...................................................................... صفع
 534 ..................................................................... صقور  

 569 ................................................................... َصوجلان  
 192 .................................................................... الّصيال

 643 ...................................................................... طاق
 72 ........................................................................ طرء
 83 ....................................................................... طُرُقا

 138 ................................................................... الطريقني
 572 .................................................................. الطيارات

 215, 209, 206, 205 ................................................. عاقلة
 541 ..................................................................... العبُّ 

 680 .................................................................... عثكال
 139, 138 ............................................................ العراقيون

 89 ................................................................. عرصة الدار
 93, 87, 59 ............................................................ العرف

 496 ................................................................... العضباء
 534 ..................................................................... ُعقاب  
 539 .................................................................... العقعق
 220 .................................................................... العقيقة
 336 ..................................................................... ِعْلجا
 694 ..................................................................... ُعمَرى

 541 ................................................................... عندليب
 314 ...................................................................... عنوة  
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 539, 538 ............................................................ الغداف
 538 ................................................................. غراب زرع

 81 ..................................................................... الغنيمة
 144 .................................................................. فاملراهقون

 301 .....................................................................الفانيذ
 317, 316 .............................................................. فراسخ

 185 ....................................................................... َفروة  
 533 ...................................................................... فنك  

 81 ...................................................................... الفيء
 533 ..................................................................... القاِقم
 376 ..................................................................... اْلَقتِّ 
 136 ..................................................................... القدمي

 164, 125 ............................................................. القذف
 71 ..................................................................... القراض
 530 ..................................................................... الِقرش

 470 ...................................................................... قُ ْرط  
 541 ..................... القمري والدبسي واليمام والفواخت والورشان والقطا واحلجل

 77 ....................................................................... القنّ 
 83 ...................................................................... قناديل
 81 ..................................................................... القناطر
 544 ..................................................................... الُقنُفذ
 226 ..................................................................... الكبح

 631 ................................................................... الكرابس
 569 ....................................................................... ُكَرةِ 

 539 ..................................................................... ُكرِكي  
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ب    112 .................................................................... ُكالَّ
 201 ....................................................................... كّوة
 139 ...................................................................... كوع  
 661 ...................................................................... الكه
 663 ....................................................................... اللِّبأ
 423 ....................................................................... اللَّّبة

 88 ..................................................................... اللحاظ
 679 ....................................................................... لطم  

 191 ..................................................................... اللعان
 108 ................................................................... للطارقني

 113 ..................................................................... اللؤلؤةَ 
 77 ..................................................................... املبّعض
 547, 546 .............................................................. اجملّثمة
 352, 351, 350 ...................................................... اجملوس
 112 ..................................................................... َِمجنا

 358, 352 ............................................................. املختار
 107 .................................................................... خمتلس  
 77 .......................................................................املدبَّر

 422 .................................................................... املذّكي
 98, 87, 86 ............................................................. املراح

 247 ..................................................................... املراوزة
 144 .................................................................... املرتدين
 71 ...................................................................... املرهتن
 568 ..................................................................... مزاريق
 69 ...................................................................... املزمار
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 433 .....................................................................َمْسَبعة
 104, 103, 71 ...................................................... املستأجر
 105, 71 .............................................................. املستعري

 84 ................................................................... املستولدة
 570 .................................................................... اْلِمَسّلة
 137, 136, 107 ..................................................... املشهور

 583....................................................................مصليا
 458 ..................................................................... َمَعضُّ 

 99 ..................................................................... مقطورة  
 77 .................................................................... املكاَتب
 366 .................................................................... مماكسة  
 107 .................................................................... منتِهب  
 461 ..................................................................... منجال

 155, 138, 137, 105, 95, 68 ................................... املنصوص
 633 .................................................................... ُمَهْلَهل
 71 ...................................................................... املودِع

 83, 72 ................................................................ موقوف
 363 ....................................................................... ِمرية  
 666 ....................................................................... نَِبق  

 225 ...................................................................... خنس
 430 ....................................................................... ندَّ.

 368, 351, 350 ....................................................... النسخ
 534 .......................................................................نسر  

 435 .................................................................... َنِشبتْ 
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 447 ...................................................................... نصل  
 541 ...................................................................... النغر
 66 ....................................................................... نَقبَ 

 380 ................................................................... النواضح
 519, 509 نّيا.............................................................

 64 ....................................................................... َهَتكَ 
 369, 368 ............................................................. الوصااي

 679 ....................................................................... وَكز  
 71 ...................................................................... الوكيل
 98 ....................................................................... وهدة
 200 ...................................................................... يبعج

 157 ..................................................................... يتحتم
 151 ...................................................................... يتهرَّأ
 446 ....................................................................... يثلغ

 425 ..................................................................... يَُذفِّف
 739 ...................يسلك به مسلك واجب الشرع أو جائزه..............

 193 يشدخ.................................................................
 458 يُ َقوَّر..................................................................

 605 .... .................................................................اليمني
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الُصحاري, حتقيق/ والدكتور عبد  اإلابنة يف اللغة العربية لسلمة بن مسلم الَعْوتيب .1
الكرمي خليفة, والدكتور نصرت عبد الرمحن, والدكتور صالح جرار, والدكتور حممد 

 -مسقط  -حسن عواد, والدكتور جاسر أبو صفية, طبعة وزارة الرتاث القومي والثقافة 
 م. 1999 -هـ  1420سلطنة عمان, الطبعة األوىل، 

هـ(, 319هيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف : اإلمجاع أليب بكر حممد بن إبرا .2
احملقق/ فؤاد عبد املنعم أمحد, طبعة دار املسلم للنشر والتوزيع, الطبعة األوىل, سنة 

 مـ.2004هـ/ 1425
اآلحاد واملثاين أليب بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن عمرو بن الضحاك بن  .3

سم فيص  أمحد اوجوابرة, طبعة دار هـ(, حتقيق/ الدكتور اب287خملد الشيباين )املتوىف: 
 م.1991 –هـــ 1411الراية, الرايض, الطبعة األوىل، سنة 

األحاديث املختارة أو املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري  .4
ومسلم يف صحيحيهما لضياء الدين أيب عبد هللا حممد بن عبد الواحد املقدسي )املتوىف: 

يل األستاذ الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش, طبعة دار هـ(, حتقيق/ معا643
 2000 -هـ  1420خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت, لبنان, الطبعة الثالثة، سنة 

 م.
أحكام القرآن ألمحد بن علي أبو بكر الرازي اوجصاص احلنفي )املتوىف:  .5

الكتب العلمية بريوت,  هـ(, حتقيق/ لعبد السالم حممد علي شاهني, طبعة دار370
 م.1994هـ/1415لبنان, الطبعة األوىل، سنة 

أحكام القرآن لعلي بن حممد بن علي، أيب احلسن الطربي، امللقب بعماد  .6
هـ( حتقيق/ موسى حممد علي 504الدين، املعروف ابلكيا اهلراسي الشافعي )املتوىف: 

 هــ. 1405الثانية، سنة وعزة عبد عطية, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, الطبعة 
اإلحكام يف أصول األحكام أليب احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد  .7

هـ(, حتقيق/ عبد الرزاق عفيفي, طبعة املكتب 631بن سامل الثعليب اآلمدي )املتوىف: 
 لبنان. -دمشق -اإلسالمي، بريوت
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حزم اإلحكام يف أصول األحكام أليب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن  .8
هـ(, حتقيق/ الشيخ أمحد حممد شاكر, تقدمي/ 456األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف: 

 األستاذ الدكتور إحسان عباس, طبعة دار اآلفاق اوجديدة، بريوت.
هـ(, 505إحياء علوم الدين أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  .9

 طبعة دار املعرفة, بريوت.
أليب طاهر عبد الواحد بن عمر بن حممد بن أىب هاشم البزار أخبار النحويني  .10

هـ(, حتقيق/ جمدي فتحي السيد, طبعة دار الصحابة للرتاث, طنطا, 349)املتوىف: 
 هـ. 1410الطبعة األوىل، سنة 

هـ(, والناشر 676األذكار أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .11
 م.2004 -هـ1425زم للطباعة والنشر, الطبعة األوىل, سنة اوجفان واوجايب, دار ابن ح

a. أمحد بن هللا عبد بن خلي  اخلليلي يعلى أليب احلديث علماء معرفة يف اإلرشاد 
, إدريس عمر سعيد حممد. د: حتقيق(,هـ446: املتوىف) القزويين اخللي  بن إبراهيم بن

 .هــــ1409 األوىل، الطبعة, الرايض, الرشد مكتبة طبعة
إرواء الغلي  يف ختريج أحاديث منار السبي  حملمد انصر الدين األلباين )املتوىف :  .12

هـ(, إشراف/ زهري الشاويش, طبعة املكتب اإلسالمي, بريوت, الطبعة الثانية 1420
 م.1985 -هـ  1405

أساس البالغة أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا  .13
يق/ حممد ابس  عيون السود, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, هـ(, حتق538)املتوىف: 

 م. 1998 -هـ  1419لبنان, الطبعة األوىل، سنة 
األسامي والكىن لإلمام أمْحد بن حنب  رواية اْبنه صاحل أليب عبد هللا أمحد بن  .14

هـ(, حتقيق/ عبد هللا بن يوسف 241حممد بن حنب  بن هالل بن أسد الشيباين )املتوىف: 
 م.1985 –هـــ 1406الكويت, الطبعة األوىل،  –وجديع, طبعة مكتبة دار األقصى ا

االستذكار أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم  .15
هـ(, حتقيق/ سامل حممد عطا، حممد علي معوض, طبعة 463النمري القرطيب )املتوىف: 

 م.2000 –هـــ 1421دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل، 
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االستيعاب يف معرفة األصحاب أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد  .16
هـ(, حتقيق/ علي حممد البجاوي, طبعة دار 463الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 

 م. 1992 -هـ  1412اوجي ، بريوت, الطبعة األوىل، سنة 
بن أيب الكرم حممد بن حممد بن أسد الغابة يف معرفة الصحابة أليب احلسن علي  .17

هـ(, 630عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيباين اوجزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: 
عادل أمحد عبد املوجود, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة  -حتقيق/ علي حممد معوض 

 م. 1994 -هـ 1415األوىل, سنة 
حممد بن زكراي األنصاري، زين أسىن املطالب يف شرح روض الطالب لزكراي بن  .18

 هـ(, طبعة دار الكتاب اإلسالمي.926الدين أيب حيىي السنيكي )املتوىف: 
 بن إبراهيم بن الدين لزين النـُّْعمان حنْيفةَ  َأيب مذهب على والنظائر اأْلشباه .19

: أحاديثه وخرج حواشيه وضع(, هـ970: املتوىف) املصري جنيم اببن املعروف حممد،
 1419 األوىل، الطبعة, لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار طبعة, عمريات زكراي الشيخ

 .م 1999 - هـ
األشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )املتوىف:  .20

 م.1991 -هـ1411هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, سنة 771
بن علي بن حممد بن أمحد بن  اإلصابة يف متييز الصحابة أليب الفض  أمحد .21

هـ(, حتقيق/ عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد 852حجر العسقالين )املتوىف: 
 هـ. 1415معوض, طبعة دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األوىل, سنة 

هـ(,  189األص  أليب عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين )املتوىف:  .22
مدد بوينوكالن, طبعة دار ابن حزم، بريوت, لبنان, الطبعة حتقيق ودراسة/ الدكتور حم

 م. 2012 -هـ  1433األوىل، طبعة 
أصول السرخسي حملمد بن أمحد بن أيب سه  مشس األئمة السرخسي )املتوىف:  .23

 هـ(, طبعة دار املعرفة, بريوت.483
إعانة الطالبني على ح  ألفاظ فتح املعني )هو حاشية على فتح املعني بشرح  .24

قرة العني مبهمات الدين( أليب بكر )املشهور ابلبكري( عثمان بن حممد شطا الدمياطي 
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هـ(, طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع, الطبعة األوىل، 1310الشافعي )املتوىف: 
 م. 1997 -هـ  1418سنة 
بد أعالم املكيني )من القرن التاسع إىل القرن الرابع عشر اهلجري( لعبد هللا بن ع .25

الرمحن بن عبد الرحيم املعلمي, طبعة مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي, فرع موسوعة 
 م.2000-هـــ 1421مكة املكرمة واملدينة املنورة, الطبعة األوىل, سنة 

األعالم خلري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  .26
أاير / مايو  -, الطبعة اخلامسة عشر هـ(, طبعة دار العلم للماليني1396)املتوىف: 
 م. 2002

اإلقناع يف الفقه الشافعي أليب احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب  .27
 هـ(.450البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 

اإلقناع يف ح  ألفاظ أيب شجاع, لشمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب  .28
حتقيق/ مكتب البحوث والدراسات, طبعة دار هـ(، 977الشربيين الشافعي )املتوىف: 

 الفكر, بريوت.
اإلقناع يف مسائ  اإلمجاع, لعلي بن حممد بن عبد امللك الكتامي احلمريي  .29

هـ(, حتقيق/ حسن فوزي الصعيدي, طبعة 628الفاسي، أيب احلسن ابن القطان )املتوىف: 
 مطبعة الفاروق احلديثة للطباعة والنشر.

م اوجان حملمد بن عبد هللا الشبلي الدمشقّي احلنفي، أيب آكام املرجان يف أحكا .30
هـ(, حتقيق/ إبراهيم حممد اوجم , طبعة 769عبد هللا، بدر الدين ابن تقي الدين )املتوىف: 

 القاهرة. -مصر  -مكتبة القرآن 
إكمال اإلكمال )تكملة لكتاب اإلكمال البن ماكوال( حملمد بن عبد الغين بن  .31

يب بكر، معني الدين، ابن نقطة احلنبلي البغدادي )املتوىف: أيب بكر بن شجاع، أ
هـ(, حتقيق/ الدكتور عبد القيوم عبد ريب النيب, طبعة جامعة أم القرى, مكة 629

 هـــ.1410املكرمة, الطبعة األوىل، سنة 
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األم للشافعي أيب عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  .32
هـ(, طبعة دار املعرفة, 204مناف املطليب القرشي املكي )املتوىف: عبد املطلب بن عبد 

 م.1990هـ/1410بريوت, 
األموال البن زجنويه أليب أمحد محيد بن خملد بن قتيبة بن عبد هللا اخلرساين  .33

هـ(, حتقيق الدكتور/ شاكر ذيب فياض األستاذ 251املعروف اببن زجنويه )املتوىف: 
ود, طبعة مركز امللك فيص  للبحوث والدراسات اإلسالمية، جبامعة امللك سع -املساعد 

 م. 1986 -هـ  1406السعودية, الطبعة األوىل، سنة 
األموال أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي )املتوىف:  .34

 بريوت. -هـ(, حتقيق/ خلي  حممد هراس, طبعة دار الفكر 224
ة وجمال الدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي إنباه الرواة على أنباه النحا .35

القاهرة،  -هـ(, حتقيق/ حممد أبو الفض  إبراهيم, طبعة دار الفكر العريب 646)املتوىف: 
 م.1982 -هـ  1406بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –ومؤسسة الكتب الثقافية 

بد هللا بن أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء لقاسم بن ع .36
هـ(, حتقيق/ حيىي حسن مراد, طبعة دار 978أمري علي القونوي الرومي احلنفي )املتوىف: 

 هـ.1424-م2004الكتب العلمية, سنة 
األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف أليب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر  .37

حنيف, طبعة دار  هـ(, حتقيق/ أبو محاد صغري أمحد بن حممد319النيسابوري )املتوىف: 
 م. 1985هـ،  1405 -السعودية, الطبعة األوىل  –الرايض  -طيبة 
البحر احمليط يف أصول الفقه أليب عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر  .38

 -هـ 1414هـ(, طبعة دار الكتيب, الطبعة األوىل، سنة 794الزركشي )املتوىف: 
 م.1994

يب حيان حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن البحر احمليط يف التفسري أل .39
هـ(, حتقيق/ صدقي حممد مجي , طبعة دار 745حيان أثري الدين األندلسي )املتوىف: 

 هـ. 1420بريوت, سنة  –الفكر 
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أيب احملاسن عبد الواحد بن  حبر املذهب )يف فروع املذهب الشافعي( للروايين .40
هـ(, حتقيق/ طارق فتحي السيد, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة  502إمساعي  )ت 
 م.  2009األوىل، سنة 

البداية والنهاية أليب الفداء إمساعي  بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  .41
طبعة دار هجر هـ(, حتقيق/ عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, 774الدمشقي )املتوىف: 

م, سنة  1997 -هـ  1418للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن, الطبعة األوىل، سنة 
 م.2003هـ / 1424

بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لعالء الدين، أيب بكر بن مسعود بن أمحد  .42
هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية، سنة 587الكاساين احلنفي )املتوىف: 

 م.1986 -ـ ه1406
البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا  .43

 .بريوت –هـ(, دار املعرفة 1250الشوكاين اليمين )املتوىف: 
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري البن امللقن  .44

هـ(, 804الشافعي املصري )املتوىف: سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن أمحد 
حتقيق/ مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال, طبعة دار اهلجرة 

 م.2004-هـ1425للنشر والتوزيع, الرايض, السعودية, الطبعة االوىل، 
هـ(،رسالة 505البسيط يف املذهب أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ت) .45

امعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، حتقيق/ الطالب: عبد الرمحن بن دكتوراه بقسم الفقه ابوج
 هــ.1425منصور القحطاين، والطالب: أمحد البالدي 

بغية الطلب يف اتريخ حلب لعمر بن أمحد بن هبة هللا بن أيب جرادة العقيلي،   .46
هـ(, حتقيق/ الدكتور سهي  زكار, طبعة دار 660كمال الدين ابن العدمي )املتوىف: 

 لفكر.ا
بغية امللتمس يف اتريخ رجال أه  األندلس ألمحد بن حيىي بن أمحد بن عمرية،  .47

 1967القاهرة, سنة  –هـ(, طبعة دار الكاتب العريب 599أيب جعفر الضيب )املتوىف: 
 م.
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البلدان ألمحد بن إسحاق )أيب يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقويب  .48
 1422كتب العلمية، بريوت, الطبعة األوىل، سنة هـ(, طبعة دار ال292)املتوىف: بعد 

 هـ.
البلدانيات لشمس الدين أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي  .49

هـ(, حتقيق/ حسام بن حممد القطان, طبعة دار العطاء, السعودية, الطبعة 902)املتوىف: 
 م.2001 -هـ 1422األوىل، سنة 

جملد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب  البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة .50
هـ(, طبعة دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة 817الفريوزآابدى )املتوىف: 

 م.2000 -هـ1421األوىل, سنة 
بلوغ املرام من أدلة األحكام أليب الفض  أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن  .51

دكتور ماهر ايسني الفح , طبعة دار هـ(, حتقيق/ ال 852حجر العسقالين )املتوىف: 
 1435اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة  -القبس للنشر والتوزيع، الرايض 

 م. 2014 -هـ 
هبجة احملاف  وبغية األماث  يف تلخيص املعجزات والسري والشمائ  ليحىي بن أىب  .52

 عة دار صادر, بريوت.هـ(, طب893بكر بن حممد بن حيىي العامري احلرضي )املتوىف: 
بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام لعلي بن حممد بن عبد امللك الكتامي  .53

هـ(, حتقيق/ د. احلسني آيت 628احلمريي الفاسي، أيب احلسن ابن القطان )املتوىف : 
 م.1997-هـ1418الرايض, الطبعة األوىل، سنة  –سعيد, طبعة دار طيبة 

ب األحكام لعلي بن حممد بن عبد امللك الكتامي بيان الوهم واإليهام يف كتا .54
هـ(, حتقيق/ الدكتور احلسني 628احلمريي الفاسي، أيب احلسن ابن القطان )املتوىف : 

 م.1997-هـ1418الرايض, الطبعة األوىل، سنة  –آيت سعيد, طبعة دار طيبة 
 البيان يف مذهب اإلمام الشافعي أليب احلسني حيىي بن أيب اخلري بن سامل .55

هـ(, حتقيق/ قاسم حممد النوري, طبعة دار املنهاج 558العمراين اليمين الشافعي )املتوىف: 
 م. 2000 -هـ 1421جدة, الطبعة األوىل، سنة  –
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البيان والتحصي  والشرح والتوجيه والتعلي  ملسائ  املستخرجة أليب الوليد حممد  .56
ور حممد حجي وآخرون, طبعة هـ(, حتقيق/ الدكت520بن أمحد بن رشد القرطيب )املتوىف: 

 م.1988 -هـ  1408لبنان, الطبعة الثانية، سنة  –دار الغرب اإلسالمي، بريوت 
اتج العروس من جواهر القاموس حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أيب  .57

هـ(, حتقيق/ جمموعة من احملققني, 1205الفيض، امللّقب مبرتضى، الزدبيدي )املتوىف: 
 اهلداية. طبعة دار

التاج املكل  من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول أليب الطيب حممد صديق  .58
هـ(, 1307خان بن حسن بن علي ابن لطف هللا احلسيين البخاري الِقندوجي )املتوىف: 
 -هـ  1428طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر, الطبعة األوىل، سنة 

 م.2007
لعبد الرمحن بن أمحد بن يونس الصديف أيب سعيد اتريخ ابن يونس املصري  .59

 هـ. 1421هـ(, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, الطبعة األوىل، سنة 347)املتوىف: 
اتريخ إرب  للمبارك بن أمحد بن املبارك بن موهوب اللخمي اإِلربلي، املعروف  .60

طبعة وزارة  هـ(, حتقيق/ سامي بن سيد مخاس الصقار,637اببن املستويف )املتوىف: 
 م. 1980الثقافة واإلعالم، دار الرشيد للنشر، العراق, سنة 

اتريخ أصبهان أليب نعيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن  .61
هـ(, حتقيق/ سيد كسروي حسن, طبعة دار الكتب 430مهران األصبهاين )املتوىف: 

 م.1990-هـ 1410العلمية, بريوت, الطبعة األوىل، سنة 
اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن  .62

هـ(, حتقيق/ الدكتور بشار عّواد معروف, 748أمحد بن عثمان بن قَاْْياز الذهيب )املتوىف: 
 م. 2003طبعة دار الغرب اإلسالمي, الطبعة األوىل، سنة 

املغرية البخاري، أيب عبد هللا  التاريخ األوسط حملمد بن إمساعي  بن إبراهيم بن .63
هـ(, حتقيق/ حممود إبراهيم زايد, طبعة دار الوعي, مكتبة دار الرتاث, 256)املتوىف: 

 .1977 - 1397حلب, القاهرة, الطبعة األوىل، سنة 
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اتريخ العلماء النحويني من البصريني والكوفيني وغريهم أليب احملاسن املفض  بن  .64
هـ(, حتقيق/ الدكتور عبد الفتاح حممد 442ري )املتوىف: حممد بن مسعر التنوخي املع

احللو, طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة, الطبعة الثانية, سنة 
 م.1992 -هـ 1412

اتريخ بغداد أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  .65
ر عواد معروف, طبعة دار الغرب هـ(, حتقيق/ الدكتور بشا463البغدادي )املتوىف: 

 م. 2002 -هـ 1422اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل، سنة 
اتريخ جرجان أليب القاسم محزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي اوجرجاين  .66

هـ(, حتقيق/ حممد عبد املعيد خان, طبعة عامل الكتب, بريوت, الطبعة 427)املتوىف: 
 م. 1987 -هـ  1407الرابعة, سنة 

اتريخ دمشق أليب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن عساكر  .67
هـ(, حتقيق/ عمرو بن غرامة العمروي, طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 571)املتوىف: 

 م. 1995 -هـ  1415والتوزيع, سنة 
ْليبِّ لعثمان بن علي بن حمجن  .68 تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
هـ(, واحلاشية لشهاب الدين أمحد بن  743بارعي، فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوىف: ال

ْليبُّ )املتوىف:  هـ(, املطبعة  1021حممد بن أمحد بن يونس بن إمساعي  بن يونس الشِّ
 هـ. 1313الكربى األمريية, بوالق، القاهرة, الطبعة األوىل، سنة 

هــ(, 478تتمة اإلابنة عن أحكام فروع الداينة لعبد الرمحن بن مامون املتويل ) .69
رسالة ماجستري, حتقيق/ الطالبة عائشة بنت منصور بن عون العبديل الشريف, سنة 

 هـــ, جامعة أم القراى, شعبة الفققه.1428
تثقيف اللسان وتلقيح اوجنان أليب حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي  .70

هـ(, حتقيق/ مصطفى عبد القادر عطا, طبعة دار الكتب  501للغوي )ت النحوي ا
 م. 1990 -هـ  1410العلمية, الطبعة األوىل، سنة 

التجريد لنفع العبيد املسمى ب "حاشية البجريمي على شرح املنهج" )منهج  .71
الطالب اختصره زكراي األنصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج 
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هـ(, 1221لسليمان بن حممد بن عمر الُبَجرْيَِمّي املصري الشافعي )املتوىف:  الطالب(
 م.1950 -هـ 1369مطبعة احلليب, سنة 

حترير ألفاظ التنبيه أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .72
هـ(, حتقيق/ عبد الغين الدقر, طبعة دار القلم, دمشق, الطبعة األوىل، سنة 676

 ـــ.ه1408
حترير الفتاوى على التنبيه واملنهاج واحلاوي املسمى ب "النكت على  .73

املختصرات الثالث" لويل الدين أيب زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن 
هـــ(, حتقيق/ عبد الرمحن فهمي حممد الزواوي, 826العراقي, الكردي, املهراين القاهري )

 م.2011-هــــ 1432األوىل, سنة طبعة دار املنهاج, الطبعة 
حترير املنقول وهتذيب علم األصول لعالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان  .74

هـ(, حتقيق/ عبد هللا هاشم، والدكتور  885املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبلي )املتوىف: 
 1434هشام العريب, طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر, الطبعة األوىل، سنة 

 م. 2013 -هـ 
التحرير على مذهب اإلمام الشافعي: للقاضي أيب العباس أمحد بن حممد  .75

هـ( خمطوط مبكتبة األزهر, وعنه نسخة مكربة مبكتبة  املسجد النبوي 482اوجرجايّن ت)
 (.217,3الشريف، قسم املخطوطاب برقم )

داود بن سلمان حتفة الطالبني يف ترمجة اإلمام حميي الدين لعلي بن إبراهيم بن  .76
هـ(, حتقيق/ أبو عبيدة 724بن سليمان، أيب احلسن، عالء الدين ابن العطار )املتوىف: 

مشهور بن حسن آل سلمان, طبعة الدار األثرية، عمان, األردن, الطبعة األوىل، سنة 
 م. 2007 -هـ  1428

عبد التحفة اللطيفة يف اتريخ املدينة الشريفة لشمس الدين أيب اخلري حممد بن  .77
هـ(, طبعة 902الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )املتوىف: 

 م.1993هـ/1414الكتب العلميه، بريوت, لبنان, الطبعة االوىل, سنة 
حتفة احملتاج يف شرح املنهاج ألمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي, طبعة  .78

 م. 1983 -هـ  1357د, سنة املكتبة التجارية الكربى مبصر لصاحبها مصطفى حمم
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التدريب يف فقه اإلمام الشافعي املسمى ب " تدريب املبتدئ وهتذيب املنتهي"  .79
لسراج الدين أيب حفص عمر بن رسالن البلقيين, ومعه تتمة ابن الشيخ البلقيين, حتقيق/ 

هـــ 1433أبو يعقوب نشأت بن كمال املصري, طبعة دار القبلتني, الطبعة األوىل, سنة 
 م.2012-

تذكرة احلفاظ لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَاْْياز  .80
هـ(, طبعة دار الكتب العلمية بريوت, لبنان, الطبعة األوىل، سنة 748الذهيب )املتوىف: 

 م.1998 -هـ1419
التذكرة يف الفقه الشافعي البن امللقن سراج الدين أيب حفص عمر بن علي بن  .81

هـ(, حتقيق/ حممد حسن حممد حسن إمساعي , 804املصري )املتوىف: أمحد الشافعي 
 م. 2006 -هـ  1427طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, لبنان, الطبعة األوىل، سنة 

هـــ(, حتقيق/ أمحد فريد 624التذنيب يف الفروع لعبد الكرمي بن حممد الرافعي ) .82
 هـ.1425لطبعة األوىل، املزيدي, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, لبنان, ا

ترتيب املدارك وتقريب املسالك أليب الفض  القاضي عياض بن موسى اليحصيب  .83
هـ(, حتقيق/ كٌ  من ابن اتويت الطنجي، وعبد القادر الصحراوي، وحممد 544)املتوىف: 

احملمدية، املغرب, الطبعة األوىل, سنة  -بن شريفة وسعيد أمحد أعراب مطبعة فضالة 
 م.1981-1983

 املدلسني وذكر النسائي علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أيب مشايخ تسمية .84
 النسائي اخلراساين، علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أليب( الفوائد من ذلك وغري)
 مكة - الفوائد عامل دار طبعة, العوين عارف بن حامت الشريف: حتقيق(, هـ303: املتوىف)

 .هــ1423 األوىل الطبعة, املكرمة
هـ(, 676تصحيح التنبيه أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .85

حتقيق/ الدكتور حممد عقله اإلبراهيم, طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل, سنة 
 م.1996-هـــ 1417

التعدي  والتجريح ملن خرّج له البخاري يف اوجامع الصحيح أليب الوليد سليمان  .86
بن أيوب بن وارث التجييب القرطيب الباجي األندلسي )املتوىف:  بن خلف بن سعد
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هـ(, حتقيق/ الدكتور أبو لبابة حسني, طبعة دار اللواء للنشر والتوزيع, الرايض, 474
 م.1986 -هــــ 1406الطبعة األوىل، 

التعريفات الفقهية حملمد عميم اإلحسان اجملددي الربكيت, طبعة دار الكتب  .87
 م.2003 -هـ 1424األوىل، سنة  العلمية, الطبعة

هـ(, 816التعريفات لعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اوجرجاين )املتوىف:  .88
حتقيق/ مجاعة من العلماء, طبعة دار الكتب العلمية بريوت, لبنان, الطبعة األوىل, سنة 

 م.1983-هـ 1403
ذه التعليقات احلسان على صحيح ابن حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشا .89

من حمفوظه, مؤلف األص : حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، 
هـ(, ترتيب/ األمري أبو احلسن علي 354التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 

هـ(, ومؤلف التعليقات 739بن بلبان بن عبد هللا، عالء الدين الفارسي احلنفي )املتوىف: 
لرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري احلسان أليب عبد ا
هـ(, طبعة دار اب وزير للنشر والتوزيع، جدة, اململكة العربية 1420األلباين )املتوىف: 

 م. 2003 -هـ  1424السعودية, الطبعة األوىل، سنة 
ي التعليقة الكربى يف الفروع للقاضي أيب الطيب طاهر بن عبد هللا الطرب  .90
هـ(, رسالة دكتوراه بقسم الفقه ابوجامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة, حتقيق/ 450ت)

 هـ.1424الطالب: مازن بن عبد العزيز احلارثي، سنة 
هـــ(, حتقيق/ عادل 462التعليقة للقاضي حسني بن حممد بن أمحد املروروزي ) .91

 الباز, مكة املكرمة. أمحد  عبد املوجود, وعلي حممد معوض, طبعة مكتبة نزار مصطفى
تفسري الطربي املسمى ب"جامع البيان عن أتوي  آي القرآن" حملمد بن جرير  .92

هـ( حتقيق/ الدكتور 310بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أيب جعفر الطربي )املتوىف: 
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار 

كتور عبد السند حسن ْيامة, طبعة دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن, هجر الد 
 م. 2001 -هـ  1422الطبعة األوىل، سنة 
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 املروزى أمحد ابن اوجبار عبد بن حممد بن ملنصور املظفر أليب القرآن تفسري .93
 وغنيم إبراهيم بن ايسر: حتقيق(, هـ489: املتوىف) الشافعي مث, احلنفي التميمي السمعاين

 -هـ1418 األوىل، الطبعة, السعودية – الرايض الوطن، دار طبعة, غنيم بن عباس بن
 .م1997

تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم حملمد بن فتوح بن عبد هللا بن  .94
هـ(, 488فتوح بن محيد األزدي امليورقي احلَِميدي أيب عبد هللا بن أيب نصر )املتوىف: 

كتورة: زبيدة حممد سعيد عبد العزيز, طبعة مكتبة السنة, القاهرة, مصر, حتقيق/ الد 
 .1995 - 1415الطبعة األوىل، سنة 

 284التقفية يف اللغة أليب بشر، اليمان بن أيب اليمان الَبندنيجي، )املتوىف:  .95
ياء هـ(, حتقيق/ الدكتور خلي  إبراهيم العطية, طبعة اوجمهورية العراقية, وزارة األوقاف, إح

 م. 1976الرتاث اإلسالمي, مطبعة العاين, بغداد, سنة 
التقييد ملعرفة رواة السنن واملسانيد حملمد بن عبد الغين بن أيب بكر بن شجاع،  .96

هـ(, حتقيق/ كمال 629أيب بكر، معني الدين، ابن نقطة احلنبلي البغدادي )املتوىف: 
 م. 1988 -هـ  1408سنة  يوسف احلوت, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل,

هـ(, نقله إىل 1300تكملة املعاجم العربية لرينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف:  .97
العربية وعلق عليه: حممدد َسليم النَعيمي, ومجال اخلياط, طبعة وزارة الثقافة واإلعالم، 

 م. 2000 - 1979اوجمهورية العراقية, الطبعة األوىل، من 
د الفتح أليب الفتح شرف الدين حممد بن أيب بكر بن تلخيص أيب الفتح ملقاص .98

احلسني القرشي املراغي, وال زال خمطوطا يف مكتبة جامعة اليبزيك, أملانيا, عدد أوراقه: 
 ورقة, والنسخة انقصة. 84
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري أليب الفض  أمحد بن علي بن  .99

هـ(, حتقيق/ أبو عاصم حسن بن 852)املتوىف:  حممد بن أمحد بن حجر العسقالين
 م.1995هـ/1416عباس بن قطب, طبعة مؤسسة قرطبة, مصر, الطبعة األوىل، سنة 



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
792 

التلخيص يف معرفة أمساء األشياء أليب هالل احلسن بن عبد هللا بن سه  بن  .100
هـ(, حتقيق/ الدكتور عزة حسن, 395سعيد بن حيىي بن مهران العسكري )املتوىف: حنو 

 م. 1996طبعة دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، دمشق, الطبعة الثانية، سنة 
التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف بن عبد هللا بن  .101

هـ(, حتقيق/ مصطفى بن 463حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 
, طبعة وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية أمحد العلوي, وحممد عبد الكبري البكري

 هـ. 1387املغرب, سنة  –
التنبية يف الفقه الشافعي أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  .102

 هـ(, طبعة عامل الكتب.476)املتوىف: 
تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق لشمس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي  .103

هـ(, حتقيق/ سامي بن حممد بن جاد هللا وعبد العزيز بن انصر  744: احلنبلي )املتوىف
 م. 2007 -هـ  1428اخلباين, طبعة أضواء السلف, الرايض, الطبعة األوىل، سنة 

هتذيب األمساء واللغات أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .104
أصوله: شركة العلماء مبساعدة  هـ(, عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة676

 إدارة الطباعة املنريية, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, لبنان.
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أيب  .105

هـ(, 742الكليب املزي )املتوىف:  احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي
بريوت, الطبعة األوىل،  –حتقيق الدكتور بشار عواد معروف, طبعة مؤسسة الرسالة 

 م.1980 –هــ 1400
هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ليوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أيب  .106

هـ(, 742احلجاج، مجال الدين ابن الزكي أيب حممد القضاعي الكليب املزي )املتوىف: 
بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –الدكتور بشار عواد معروف, طبعة مؤسسة الرسالة 

 م.1980 –هـــ 1400
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هـ(, 370هتذيب اللغة حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أيب منصور )املتوىف:  .107
حتقيق/ حممد عوض مرعب, طبعة دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل، سنة 

 م.2001
تهذيب يف فقه اإلمام الشافعي حمليي السنة، أيب حممد احلسني بن مسعود بن ال .108

هـ(, حتقيق/ عادل أمحد عبد املوجود،  516حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف: 
 1997 -هـ  1418علي حممد معوض, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل، سنة 

 م.
وصفاته على االتفاق والتفرد البن منده أليب  التوحيد ومعرفة أمساء هللا عز وج  .109

هـ(, حتقيق / 395عبد هللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيىي بن َمْنَده العبدي )املتوىف: 
الدكتور علي بن حممد انصر الفقيهي, طبعة مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ودار 

 م. 2002 - هـ 1423العلوم واحلكم، سوراي, الطبعة األوىل، سنة 
الثقات حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أيب  .110

هـ(, حتت مراقبة: الدكتور حممد عبد املعيد خان, 354حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 
مدير دائرة املعارف العثمانية, طبعة دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن اهلند, 

 م.1973 - ه 1393وىل، سنة الطبعة األ
جامع األصول يف أحاديث الرسول جملد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد  .111

هـ(, حتقيق/ 606بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اوجزري ابن األثري )املتوىف : 
الح عبد القادر األرنؤوط والتتمة بتحقيق بشري عيون, طبعة مكتبة احللواين  ومطبعة امل

سنة  إىلهـ،  1389سنة  منومكتبة دار البيان, طبعة دار الفكر، الطبعة األوىل, 
 هـ. 1392
جامع الشروح واحلواشي )معجم كام  ألمساء الكتب املشروحة يف الرتاث  .112

اإلسالمي وبيان شروحها( لبعد هللا حممد احلبشي, طبعة اجملمع الثقايف, أبو ظيب 
 م.2004 -هـــ 1425اإلمارات العربية املتحدة, سنة 

اوجامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه  .113
وأايمه )صحيح البخاري( حملمد بن إمساعي  أيب عبدهللا البخاري اوجعفي, حتقيق/ حممد 
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زهري بن انصر الناصر, طبعة دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد 
 هـ.1422الباقي(, الطبعة األوىل، سنة  فؤاد عبد

a. بدار الباحثني مبشاركة] عيد عزت سيد الرابط، خلالد أمحد اإلمام لعلوم اوجامع 
 الطبعة, العربية مصر مجهورية الرتاث، وحتقيق العلمي للبحث الفالح دار طبعة[, الفالح
 .م 2009 - هـ 1430 األوىل،
هـ(, 276اوجراثيم أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف:  .114

 حتقيق/ حممد جاسم احلميدي, تقدمي: الدكتور مسعود بوبو, طبعة وزارة الثقافة، دمشق.
اوجرح والتعدي  أليب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،  .115

هـ(, طبعة جملس دائرة املعارف العثمانية, 327توىف: احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )امل
حبيدر آابد الدكن, اهلند, وطبعة دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل، سنة 

 م. 1952هـ  1271
اوجمع والفرق )أو كتاب الفروق( أليب حممد عبد هللا بن يوسف اوجويين )ت  .116
د هللا املزيين, أص  هذا الكتاب هـ(, حتقيق/ عبد الرمحن بن سالمة بن عب 438

أطروحتان: األوىل ماجستري والثانية دكتوراه لنفس الباحث, طبعة دار اوجي  للنشر 
 م. 2004 -هـ  1424بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –والطباعة والتوزيع 

هـ(, 321مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )املتوىف:  .117
بعلبكي, طبعة دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة األوىل، سنة حتقيق/ رمزي منري 

 م.1987
جواهر العقود ومعني القضاة واملوقعني والشهود لشمس الدين حممد بن أمحد  .118

هـ(, حتقيق/ 880بن علي بن عبد اخلالق، املنهاجي األسيوطي مث القاهري )املتوىف: 
لبنان, الطبعة  –لعلمية بريوت مسعد عبد احلميد حممد السعدين, طبعة دار الكتب ا

 م.1996 -هـ  1417األوىل، سنة 
اوجواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر لشمس الدين أيب اخلري حممد  .119

هـ(, 902بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )املتوىف: 



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
795 

باعة والنشر والتوزيع، بريوت, حتقيق/ إبراهيم ابجس عبد اجمليد, طبعة دار ابن حزم للط
 م.1999 -هـ  1419لبنان, الطبعة األوىل، 

هـ(, حتقيق/ 206اوجيم أليب عمرو إسحاق بن مرّار الشيباين ابلوالء )املتوىف  .120
إبراهيم األبياري, راجعه/ حممد خلف أمحد, طبعة اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، 

 م. 1974 -هـ  1394القاهرة, سنة 
شيتا قليويب وعمرية ألمحد سالمة القليويب وأمحد الربلسي عمرية, طبعة دار حا .121

 م.1995-هـ1415الفكر, بريوت, سنة 
احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي, )وهو شرح خمتصر املزين( أليب  .122

احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 
, حتقيق/ الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود, طبعة دار هـ(450

 م. 1999-هـ  1419الكتب العلمية، بريوت, لبنان, الطبعة األوىل، سنة 
حدود العامل من املشرق إىل املغرب, مل ينسب إىل مؤلفه, حتقيق/ السيد يوسف  .123

 هـ. 1423اهلادي, طبعة الدار الثقافية للنشر، القاهرة, سنة 
احلدود يف األصول أليب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  .124

هـ(, حتقيق/ حممد حسن حممد حسن  474التجييب القرطيب الباجي األندلسي )املتوىف: 
 -هـ  1424إمساعي , طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, لبنان, الطبعة األوىل، سنة 

 م. 2003
الثالث عشر لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم  حلية البشر يف اتريخ القرن .125

من أعضاء  -هـ(, حتقيق/ حممد هبجة البيطار 1335البيطار امليداين الدمشقي )املتوىف: 
 1993 -هـ  1413جممع اللغة العربية, طبعة دار صادر، بريوت, الطبعة الثانية، سنة 

 م.
حلسني بن عمر، أيب حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء حملمد بن أمحد بن ا .126

بكر الشاشي القفال الفارقّي، امللقب فخر اإلسالم، املستظهري الشافعي )املتوىف: 
هـ(, حتقيق/ الدكتور ايسني أمحد إبراهيم درادكة, طبعة مؤسسة الرسالة / دار 507

 م.1980األرقم, بريوت / عمان, الطبعة األوىل، سنة 
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قزويين الرازي، أيب احلسني )املتوىف: حلية الفقهاء ألمحد بن فارس بن زكرايء ال .127
هـ(, حتقيق/ الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, طبعة الشركة املتحدة للتوزيع, 395

 م.1983 -هـ 1403بريوت, الطبعة األوىل سنة 
حلية املؤمن واختيار املوقن لإلمام أيب احملاسن عبد الواحد الروايين, حتقيق  .128

د الزهراين, من أول كتاب القصاص إىل آخر الكتاب, رسالة الطالب/ عبد هللا بن سعي
 (.461ماجستري, جامعة أم القرى برقم )

اخلزائن السنية من مشاهري الكتب الفقهية ألئمتنا الفقهاء الشافعية لعبد القادر  .129
بن عبد املطلب املنديلي األندنوسي, حتقيق/ عبد العزيز بن السايب, طبعة مؤسسة 

 الرسالة.
ثر يف أعيان القرن احلادي عشر حملمد أمني بن فض  هللا بن حمب خالصة األ .130

هـ(, طبعة دار صادر, 1111الدين بن حممد احمليب احلموي األص ، الدمشقي )املتوىف: 
 بريوت.
خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلسالم ليحىي بن شرف النووي  .131

 ة الرسالة.هــــ(, حتقيق/ حسني إمساعي  اوجم , طبعة مؤسس676)
 ُقْطُلْوبـََغا بن قاسم الدين زين الفداء أليب املنار خمتصر شرح األفكار خالصة .132

 طبعة, الزاهدي هللا ثناء حافظ: التحقيق(, هـ879: املتوىف) احلنفي اوجمايل السُّْوُدْوين 
 .م 2003 - هـ 1424 األوىل، الطبعة, حزم ابن دار

الغزايل )هــــ(, حتقيق/ أجمد رشيد  اخلالصة أليب حامد حممد بن حممد بن حممد .133
 م.2007-هــــ 1428حممد علي, طبعة دار املنهاج, الطبعة األوىل, 

الدارس يف اتريخ املدارس لعبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي )املتوىف:  .134
هـ(, حتقيق/ إبراهيم مشس الدين, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل, سنة 927

 م.1990 -هـ 1410
الدر الثمني يف أمساء املصنفني لعلي بن أجنب بن عثمان بن عبد هللا أيب طالب،  .135

هـ(, حتقيق/ أمحد شوقي بنبني, وحممد سعيد 674اتج الدين ابن السداعي )املتوىف: 
 م.2009 -هـ  1430حنشي, طبعة دار الغرب االسالمي، تونس, الطبعة األوىل، سنة 



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
797 

وجامع البحار حملمد بن علي بن حممد احِلْصين  الدر املختار شرح تنوير األبصار .136
هـ(, حتقيق/ عبد املنعم خلي  1088املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي )املتوىف: 

 م.2002 -هـ1423إبراهيم, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل، سنة 
د الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية أليب الفض  أمحد بن علي بن حممد بن أمح .137

هـ(, حتقيق/ السيد عبد هللا هاشم اليماين املدين, 852بن حجر العسقالين )املتوىف : 
 طبعة دار املعرفة, بريوت.

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة أليب الفض  أمحد بن علي بن حممد بن  .138
 هـ(, حتقيق/ حممد عبد املعيد ضان, طبعة جملس852أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 

 م.1972هـ/ 1392دائرة املعارف العثمانية, حيدر اابد/ اهلند, الطبعة الثانية، سنة 
دستور العلماء املسمى ب"جامع العلوم يف اصطالحات الفنون" للقاضي عبد  .139

هـ(, عرب عباراته الفارسية/ حسن 12النيب بن عبد الرسول األمحد نكري )املتوىف: ق 
 -هـ 1421لبنان / بريوت, الطبعة األوىل، سنة هاين فحص, طبعة دار الكتب العلمية, 

 م.2000
هـ(, 676دقائق املنهاج أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف:  .140

 حتقيق/ إايد أمحد الغوج, طبعة دار ابن حزم, بريوت.
دالئ  النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ألمحد بن احلسني بن علي بن  .141

هـ(, طبعة دار الكتب 458ي اخلراساين، أيب بكر البيهقي )املتوىف: موسى اخُلْسَرْوِجرد
 هـ. 1405بريوت, الطبعة األوىل, سنة  –العلمية 
الدالئ  يف غريب احلديث لقاسم بن اثبت بن حزم العويف السرقسطي أيب حممد  .142

هـ(, حتقيق/ الدكتور حممد بن عبد هللا القناص, طبعة مكتبة العبيكان، 302)املتوىف: 
 م. 2001 -هـ  1422لرايض, الطبعة األوىل، سنة ا

الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب إلبراهيم بن علي بن حممد، ابن  .143
هـ(, حتقيق/ الدكتور حممد األمحدي أبو 799فرحون، برهان الدين اليعمري )املتوىف: 

 النور, طبعة دار الرتاث للطبع والنشر، القاهرة.
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س الدين أيب املعايل حممد بن عبد الرمحن بن الغزي )املتوىف: ديوان اإلسالم لشم .144
لبنان,  –هـ(, حتقيق/ سيد كسروي حسن, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت 1167

 م.1990 -هـ  1411الطبعة األوىل، سنة 
ذخرية العقىب يف شرح اجملتىب حملمد بن علي بن آدم بن موسى اإلثيويب الَولدِوي,  .145

 املعراج الدولية للنشر, ودار آل بروم للنشر والتوزيع, الطبعة األوىل.طبعة دار 
ذي  التقييد يف رواة السنن واألسانيد حملمد بن أمحد بن علي، تقي الدين، أيب  .146

هـ(, حتقيق/ كمال يوسف احلوت, طبعة دار 832الطيب املكي احلسين الفاسي )املتوىف: 
 م.1990هـ/1410وىل، سنة الكتب العلمية، بريوت، لبنان, الطبعة األ

: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد احلفاظ طبقات ذي  .147
 .العلمية الكتب دار طبعة, عمريات زكراي الشيخ: حتقيق(, هـ911

a. َمْنُجويَه ابن بكر أيب إبراهيم، بن حممد بن علي بن ألمحد مسلم صحيح رجال 
 األوىل، الطبعة, بريوت, املعرفة دار طبعة, الليثي هللا عبد حتقيق(, هـ428: املتوىف)

 هــــ.1407
رسالة املسلسالت أليب عبد هللا حممد بن أيب الفيض جعفر بن إدريس احلسين  .148

هـ(, ختريج وتعليق/ أبو الفض  بدر بن عبد 1345اإلدريسي الشهري بـ الكتاين )املتوىف: 
لبنان, الطبعة األوىل، سنة  –بريوت اإلله العمراين الطنجي, طبعة دار الكتب العلمية، 

 م. 2003 -هـ  1424
الروض الداين )املعجم الصغري( لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي  .149

هـ(, حتقيق/ حممد شكور حممود احلاج أمرير, 360الشامي، أيب القاسم الطرباين )املتوىف: 
 –هــ 1405األوىل، سنة  بريوت, عمان, الطبعة  -طبعة املكتب اإلسالمي , دار عمار 

 م.1985
الروض املعطار يف خرب األقطار أليب عبد هللا حممد بن عبد هللا بن عبد املنعم  .150

بريوت  -هـ(, حتقيق/ إحسان عباس, طبعة مؤسسة انصر للثقافة 900احِلمريى )املتوىف: 
 م. 1980طبع على مطابع دار السراج, الطبعة الثانية، سنة  -
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ة املفتني أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي روضة الطالبني وعمد .151
هـ(, حتقيق/ زهري الشاويش, طبعة املكتب اإلسالمي، بريوت, دمشق, 676)املتوىف: 

 م.1991هـ / 1412عمان, الطبعة الثالثة، سنة 
رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام أليب حفص عمر بن علي بن سامل بن  .152

هـ(, حتقيق/ نور 734الكي، اتج الدين الفاكهاين )املتوىف: صدقة اللخمي اإلسكندري امل
 م. 2010 -هـ  1431الدين طالب, طبعة دار النوادر، سوراي, الطبعة األوىل، سنة 

الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي حملمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أيب منصور  .153
 دار الطالئع.هـ(, حتقيق/ مسعد عبد احلميد السعدين, طبعة 370)املتوىف: 
الزاهر يف معاين كلمات الناس حملمد بن القاسم بن حممد بن بشار، أيب بكر  .154

هـ(, حتقيق/ الدكتور حامت صاحل الضامن, طبعة مؤسسة الرسالة, 328األنباري )املتوىف: 
 م.1992-هـ  1412بريوت, الطبعة األوىل، سنة 

 وأفعاله نبوته أعالمو  فضائله وذكر العباد، خري سرية يف والرشاد، اهلدى سب  .155
: حتقيق(, هـ942: املتوىف) الشامي الصاحلي يوسف بن حملمد واملعاد املبدأ يف وأحواله
 العلمية الكتب دار طبعة, معوض حممد علي الشيخ املوجود، عبد أمحد عادل الشيخ
 .م 1993 - هـ 1414 األوىل، الطبعة, لبنان – بريوت
لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد هللا السراج الوهاج, تكملة كايف احملتاج  .156

هـــ(, حتقيق/ ماجد العبديل, وأمحد العبيد, وهاين بن الربك, رسالة 794الزركشي )
 ماجستري, قسم الفقه, اوجامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها أليب عبد الرمحن حممد  .157
هـ(, 1420نوح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف:  انصر الدين، بن احلاج

 1422سنة إىل هـ  1415سنة  منطبعة مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض, الطبعة 
 هـ.

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة أليب عبد الرمحن  .158
دم، األشقودري األلباين )املتوىف: حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آ
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املمكلة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة  -هـ(, طبعة دار املعارف، الرايض 1420
 م. 1992هـ /  1412
سلم املتعلم احملتاج إىل معرفة رموز املنهاج للفقيه احملقق السيد أمحد ميقري مشيلة  .159

 األهدل, حتقيق/ فهد عبد هللا حممد احلبيشي.
ن ابن ماجه البن ماجة أيب عبد هللا حممد بن يزيد القزويين )املتوىف: سن .160
هـ(, برتقيم حممد فؤاد عبد الباقي, طبعة دار إحياء الكتب العربية, فيص  عيسى 273

 البايب احلليب.
سنن أيب داود أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد  .161

ِجْستاين هـ(, حتقيق/ حممد حميي الدين عبد احلميد, 275)املتوىف:  بن عمرو األزدي السِّ
 طبعة املكتبة العصرية، صيدا, بريوت.

سنن الرتمذي حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أيب  .162
هـ(, حتقيق/ بشار عواد معروف, طبعة دار الغرب اإلسالمي, 279عيسى )املتوىف: 

 م. 1998بريوت, سنة 
رقطين أليب احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن سنن الدا .163

هـ(, حتقيق/ شعيب االرنؤوط، حسن 385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطين )املتوىف: 
لبنان,  –شليب، عبد اللطيف حرز هللا، أمحد برهوم, طبعة مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م.2004 -هـ  1424الطبعة األوىل، سنة 
رى املسمى ب"اجملتىب" للنسائي أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب السنن الصغ .164

هـ(, حتقيق/ عبد الفتاح أبو غدة, طبعة 303بن علي اخلراساين، النسائي )املتوىف: 
 م.1986 –هـــــ 1406حلب, الطبعة الثانية، سنة  –مكتب املطبوعات اإلسالمية 

ى اخُلْسَرْوِجردي السنن الصغري للبيهقي ألمحد بن احلسني بن علي بن موس .165
هـ(, حتقيق/ عبد املعطي أمني قلعجي, طبعة 458اخلراساين، أيب بكر البيهقي )املتوىف: 

 -هـ 1410جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ـ ابكستان, الطبعة األوىل، سنة 
 م.1989
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السنن الكربى أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي  .166
هـ(, حتقيق/ حسن عبد املنعم شليب, إشرف/ شعيب األرانؤوط, تقدمي/ 303)املتوىف: 

بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, طبعة مؤسسة الرسالة 
 م. 2001 -هـ  1421
السنن الكربى ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين،  .167

هـ(, حتقيق/ حممد عبد القادر عطا, طبعة دار الكتب 458 أيب بكر البيهقي )املتوىف:
 م. 2003 -هـ  1424لبنان, الطبعة الثالثة، سنة  –العلمية، بريوت 

السنن املأثورة إلمساعي  بن حيىي بن إمساعي ، أيب إبراهيم املزين )املتوىف:  .168
ة األوىل، بريوت, الطبع –هـ(, حتقيق/ عبد املعطي أمني قلعجي, طبعة دار املعرفة 264
 هــــ.1406سنة 
سنن سعيد بن منصور أليب عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين  .169

هـ(, حتقيق/ حبيب الرمحن األعظمي, طبعة الدار السلفية, 227اوجوزجاين )املتوىف: 
 م.1982-هـ 1403اهلند, الطبعة األوىل، سنة 

د بن عثمان بن قَاْْياز سري أعالم النبالء لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمح .170
 م.2006-هـ1427هـ(, طبعة دار احلديث, القاهرة, سنة 748الذهيب )املتوىف: 

السرية النبوية البن هشام لعبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أيب  .171
هـ(, حتقيق/ مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد 213حممد، مجال الدين )املتوىف: 

, طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر, الطبعة احلفيظ الشليب
 م. 1955 -هـ 1375الثانية، 
السيف املسلول على من سب الرسول لتقي الدين علي بن عبد الكايف  .172

األردن(,  -هـ(, حتقيق: إايد أمحد الغوج, طبعة دار الفتح )عمان  756السبكي )املتوىف 
 م. 2000 -هـ  1421الطبعة األوىل، سنة 

هـ، )من  477الشام  البن الصباغ أيب نصر عبد السيد بن حممد البغدادي ت  .173
أول كتاب السري إىل آخر كتاب النذور( دراسة وحتقيق، إعداد الطالب: حممد فؤاد بن 
حممد أريس، رسالة مقدمة للحصول على درجة العاملية املاجستري، إشراف: أ.د. عواض 
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 هـ. 1419اوجامعي: العمري، العام 
شذرات الذهب يف أخبار من ذهب لعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد  .174

هـ(, حتقيق/ حممود األرانؤوط, ختريج/ عبد 1089الَعكري احلنبلي، أيب الفالح )املتوىف: 
 -هـ  1406القادر األرانؤوط, طبعة دار ابن كثري، دمشق, بريوت, الطبعة األوىل، 

 م. 1986
قاين على موطأ اإلمام مالك حملمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين شرح الزر  .175

املصري األزهري, حتقيق/ طه عبد الرءوف سعد, طبعة مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, 
 م.2003 -هـ 1424الطبعة األوىل، سنة 

هـ، يوجد منه  623الشرح الصغري أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرافعي ت  .176
 (.32820قسم املخطوطات مبركز امللك فيص  برقم )نسخة يف 

 ابن حممد بن عليّ  الدين عالء بن حممد الدين لصدر الطحاوية العقيدة شرح .177
, شاكر أمحد: حتقيق(, هـ792: املتوىف) الدمشقي الصاحلي األذرعي احلنفي، العز أيب

 .هـــ 1418 - األوىل الطبعة, واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية، الشؤون وزارة طبعة
هـ(, حتقيق/ حممد حمفوظ, طبعة 5شرح غريب ألفاظ املدونة للجيب )املتوىف: ق  .178

 م. 2005 -هـ  1425دار الغرب اإلسالمي، بريوت, لبنان, الطبعة الثانية، سنة 
شرح مشك  اآلاثر أليب جعفر أمحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن  .179

هـ(, حتقيق/ شعيب 321سلمة األزدي احلجري املصري املعروف ابلطحاوي )املتوىف: 
 م. 1494هـ،  1415 -األرنؤوط, طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل 

ن املعروف شرح مشك  الوسيط لعثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، تقي الدي .180
هـ(, حتقيق/ الدكتور عبد املنعم خليفة أمحد بالل, طبعة دار  643اببن الصالح )املتوىف: 

 -هـ  1432كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة 
 م. 2011
 شعب اإلْيان ألمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أيب .181

هـ(, حتقيق/ الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد, وخمتار 458بكر البيهقي )املتوىف: 
اهلند, طبعة مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  –أمحد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
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 -هـ  1423ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند, الطبعة األوىل، سنة 
 م. 2003
علي  يف مسائ  القضاء والقدر واحلكمة والتعلي  حملمد بن أيب بكر بن شفاء ال .182

هـ(, دار املعرفة، بريوت، 751أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اوجوزية  )املتوىف: 
 م.1978هـ/1398لبنان, سنة 

مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد احلمريى اليمين  .183
يق/ الدكتور حسني بن عبد هللا العمري, ومطهر بن علي اإلرايين, هـ(, حتق573)املتوىف: 

لبنان(، ودار الفكر  -والدكتور يوسف حممد عبد هللا, طبعة دار الفكر املعاصر )بريوت 
 م. 1999 -هـ  1420سورية(, الطبعة األوىل، سنة  -)دمشق 
الفارايب  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية أليب نصر إمساعي  بن محاد اوجوهري .184

هـ(, حتقيق/ أمحد عبد الغفور عطار, طبعة دار العلم للماليني, بريوت, 393)املتوىف: 
 م. 1987 - هـ 1407الطبعة الرابعة, سنة 

صحيح ابن حبان حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  .185
مري عالء الدين علي هـ(, ترتيب/ األ354التميمي، أيب حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 

هـ(, حتقيق/ شعيب األرنؤوط, طبعة مؤسسة الرسالة،  739بن بلبان الفارسي )املتوىف: 
 م. 1988 -هـ  1408بريوت, الطبعة األوىل، 

صحيح ابن خزْية أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزْية بن املغرية بن صاحل بن  .186
كتور حممد مصطفى األعظمي, هـ(, حتقيق/ الد 311بكر السلمي النيسابوري )املتوىف: 

 م. 2003 -هـ  1424طبعة املكتب اإلسالمي, الطبعة الثالثة، سنة 
صحيح أيب داود أليب عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت  .187

هـ(, طبعة مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1420بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
 م. 2002 -هـ  1423نة الكويت, الطبعة األوىل، س

عارف  .188
َ
صحيح الرّتغيب والرتهيب حملمد انصر الدين األلباين, طبعة مكَتبة امل

 -هـ  1421اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة  -لِلَنْشِر والتوزْيع، الرايض 
 م. 2000
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صحيح اوجامع الصغري وزايداته أليب عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج  .189
 هـ(, طبعة املكتب اإلسالمي.1420وح بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: ن

هـ(, طبعة 1420صحيح السرية النبوية حملمد انصر الدين األلباين )املتوىف:  .190
 األردن, الطبعة األوىل. -عمان  -املكتبة اإلسالمية 

مكتبة املعارف  صحيح سنن ابن ماجه للشيخ حممد انصر الدِّين األلباين, طبعة .191
 هـ.1417الرايض, الطبعة األوىل, سنة  –

صلة اخللف مبوصول السلف لشمس الدين، أليب عبد هللا حممد بن حممد بن  .192
هـ(, 1094سليمان بن الفاسي بن طاهر الرُّوداين السوسي املكّي املالكي )املتوىف: 

هـ، 1408، سنة حتقيق/ حممد حجي, طبعة دار الغرب اإلسالمي, بريوت, الطبعة األوىل
 م.1988
الضروري يف أصول الفقه أو خمتصر املستصفى أليب الوليد حممد بن أمحد بن  .193

هـ(, حتقيق/ 595حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف: 
لبنان, الطبعة األوىل،  –مجال الدين العلوي, طبعة  دار الغرب اإلسالمي، بريوت 

 م. 1994
هـ(, طبعة مؤسسة 1420داود حملمد انصر الدين األلباين )املتوىف :  ضعيف أيب .194

 هـ. 1423الكويت, الطبعة  األوىل, سنة  –غراس للنشر و التوزيع 
ضعيف اوجامع الصغري وزايدته أليب عبد الرمحن حممد انصر الدين بن احلاج نوح  .195

زهري الشاويش,  هـ(, إشراف/1420بن جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
 طبعة املكتب اإلسالمي.

هـ(, إشراف 1420ضعيف سنن الرتمذي حملمد انصر الدين األلباين )املتوىف:  .196
الرايض,  -وتعليق/ زهري الشاويش, بتكليف: من مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 

 م. 1991 -هـ  1411بريوت, الطبعة األوىل،  –طبعة املكتب االسالمي 
أله  القرن التاسع لشمس الدين أيب اخلري حممد بن عبد الرمحن الضوء الالمع  .197

هـ(, طبعة منشورات 902بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد السخاوي )املتوىف: 
 بريوت. -دار مكتبة احلياة 
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: املتوىف) السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد احلفاظ طبقات .198
 .هــــ1403 األوىل، الطبعة, بريوت, العلمية الكتب دار طبعة(, هـ911
طبقات الشافعية الكربى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  .199

هـ(, حتقيق/ الدكتور حممود حممد الطناحي, والدكتور عبد الفتاح حممد 771)املتوىف: 
 هـ.1413احللو, طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية، سنة 

فعية أليب بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب طبقات الشا .200
هـ(, حتقيق/ الدكتور احلافظ عبد 851الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )املتوىف: 

 هـ. 1407بريوت, الطبعة األوىل،  –العليم خان, طبعة عامل الكتب 
طبقات الشافعية وجمال الدين عبد الرحيم اإلسنوي, حتقيق/ كمال يوسف  .201
وت, مركز اخلدمات واألحباث الثقافية, طبعة دار الكتب العلمية, بريوت لبنان, احل

 م.1987 -هـــ1407الطبعة األوىل, سنة 
طبقات الشافعيني أليب الفداء إمساعي  بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  .202

هـ(, حتقيق/ الدكتور أمحد عمر هاشم، والدكتور حممد زينهم 774الدمشقي )املتوىف: 
 م. 1993 -هـ  1413حممد عزب, طبعة مكتبة الثقافة الدينية, سنة 

طبقات الفقهاء الشافعية لعثمان بن عبد الرمحن، أيب عمرو، تقي الدين  .203
هـ(, حتقيق/ حميي الدين علي جنيب, طبعة دار 643املعروف اببن الصالح )املتوىف: 

  م.1992بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –البشائر اإلسالمية 
هـ(, 476قات الفقهاء أليب اسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )املتوىف: طب .204

هـ(, حتقيق/ إحسان عباس, طبعة دار 711هتذيب/ حممد بن مكرم ابن منظور )املتوىف: 
 م.1970لبنان, الطبعة األوىل، سنة  –الرائد العريب، بريوت 

لوالء، البصري، الطبقات الكربى أليب عبد هللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي اب .205
هـ(, حتقيق/ حممد عبد القادر عطا, طبعة 230البغدادي املعروف اببن سعد )املتوىف: 

 م. 1990 -هـ  1410بريوت, الطبعة األوىل،  –دار الكتب العلمية 
طبقات املفسرين للداوودي حملمد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي  .206

 بريوت. -ب العلمية هـ(, طبعة دار الكت945املالكي )املتوىف: 
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طبقات النحويني واللغويني حملمد بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي  .207
هـ(, حتقيق/ حممد أبو الفض  إبراهيم, 379األندلسي اإلشبيلي، أيب بكر )املتوىف: 

 الطبعة الثانية, طبعة دار املعارف.
اين طبقات خليفة بن خياط أليب عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيب .208

هـ(, رواية أيب عمران موسى بن زكراي بن حيىي التسرتي 240العصفري البصري )املتوىف: 
هـ(, حتقيق/ الدكتور سهي   3هـ(، وحممد بن أمحد بن حممد األزدي )ت ق  3)ت ق 

 م. 1993هـ =  1414زكار,  طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, سنة 
خ الربيهي لعبد الوهاب بن عبد الرمحن طبقات صلحاء اليمن املعروف بتاري .209

هـ(, حتقيق/ عبد هللا حممد احلبشي, طبعة 904الربيهي السكسكي اليمين )املتوىف: 
 صنعاء. -مكتبة االرشاد 

 الدمشقي اهلادي عبد بن أمحد بن حممد هللا عبد أليب احلديث علماء طبقات .210
 الرسالة مؤسسة طبعة, الزيبق إبراهيم البوشي، أكرم: حتقيق(, هـ 744: املتوىف) الصاحلي
 .م1996 - هـ 1417 الثانية، الطبعة, لبنان – بريوت والتوزيع، والنشر للطباعة
طلبة الطلبة لعمر بن حممد بن أمحد بن إمساعي ، أيب حفص، جنم الدين  .211

 هـ.1311هـ(, طبعة املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد, سنة 537النسفي )املتوىف: 
ول الفقه للقاضي أيب يعلى، حممد بن احلسني بن حممد بن خلف العدة يف أص .212

هـ(, حتقيق / الدكتور أمحد بن علي بن سري املباركي، األستاذ 458ابن الفراء )املتوىف : 
طبعة جامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية,  –املشارك يف كلية الشريعة ابلرايض 

 م. 1990 -هـ  1410الطبعة  الثانية 
يف غريب اللغة حملمد بن عبد الواحد بن أيب هاشم، أيب عمر الزاهد العشرات  .213

هـ(, حتقيق/ حيىي عبد الرؤوف جرب, 345املطرز الباَوْردي، املعروف بغالم ثعلب )املتوىف: 
 طبعة املطبعة الوطنية, عمان.

العظمة أليب حممد عبد هللا بن حممد بن جعفر بن حيان األنصاري املعروف أبيب  .214
هـ(, حتقيق/ رضاء هللا بن حممد إدريس املباركفوري, 369صبهاين )املتوىف: الشيخ األ

 هـــ.1408طبعة دار العاصمة , الرايض, الطبعة األوىل، سنة 
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العقد املذهب يف طبقات محلة املذهب البن امللقن سراج الدين أيب حفص عمر  .215
صر األزهري, وسيد هـ(, حتقيق/ أْين ن 804بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف: 
 -هـ  1417لبنان, الطبعة األويل، سنة  –مهين, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت 

 م. 1997
عمدة السالك وعدة الناسك ألمحد بن لؤلؤ بن عبد هللا الرومي، أبو العباس،  .216

هـ(, راجعه/ عبُد هللا بن إبراِهيم 769شهاب الدين ابن الندِقيب الشافعي )املتوىف: 
 م. 1982ي, طبعة الشؤون الدينية، قطر, الطبعة األوىل، سنة األنصار 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن  .217

هـ(, طبعة دار إحياء 855أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العيىن )املتوىف: 
 بريوت. -الرتاث العريب 

أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي عم  اليوم والليلة أليب عبد الرمحن  .218
هـ(, الدكتور فاروق محادة, طبعة  مؤسسة الرسالة, بريوت, الطبعة الثانية، 303)املتوىف: 

 هــــ.1406سنة 
عناية املسلمني ابلوقف خدمة للقرآن الكرمي لعبد الوهاب بن إبراهيم أيب  .219

 سليمان, طبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
لعني أليب عبد الرمحن اخللي  بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري ا .220

هـ(, حتقيق/ الدكتور مهدي املخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي, طبعة 170)املتوىف: 
 دار ومكتبة اهلالل.

غاية البيان شرح زبد ابن رسالن لشمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن  .221
 بريوت. -هـ(, طبعة دار املعرفة 1004لي )املتوىف: محزة شهاب الدين الرم

الغرر البهية يف شرح البهجة الوردية لزكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري،  .222
 هـ(, طبعة املطبعة امليمنية.926زين الدين أيب حيىي السنيكي )املتوىف: 

/ هـــ(, حتقيق285غريب احلديث إلبراهيم بن إسحاق احلريب أيب إسحاق ) .223
مكة املكرمة, الطبعة  -الدكتور سليمان إبراهيم حممد العايد, طبعة جامعة أم القرى 

 .1405األوىل، 
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غريب احلديث أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت  .224
هـ(, حتقيق/ عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي, ختريج/ عبد  388املعروف ابخلطايب )املتوىف: 

 م. 1982 -هـ  1402لنيب, طبعة دار الفكر, دمشق, سنة القيوم عبد رب ا
غريب احلديث أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي  .225

هـ(, حتقيق/ الدكتور حممد عبد املعيد خان, مطبعة دائرة املعارف العثمانية، 224)املتوىف: 
 م. 1964 -هـ  1384الدكن, الطبعة األوىل، سنة  -حيدر آابد

غريب احلديث أليب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )املتوىف:  .226
هـ(, حتقيق/ الدكتور عبد هللا اوجبوري, طبعة مطبعة العاين, بغداد, الطبعة األوىل، 276
 هــــ.1397سنة 
الغريب املصنف أليب ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا اهلروي البغدادي  .227

ق/ صفوان عدانن داوودي, طبعة جملة اوجامعة اإلسالمية ابملدينة هـ(, حتقي224)املتوىف: 
هـ, جـ 1414/1415( 102، 101: السنة السادسة والعشرون، العددان )1املنورة, جـ 

 هـ.1417/  1416( 103، 104: السنة السابعة والعشرون، العددان )2
 العباس، أيب مكي، حممد بن ألمحد والنظائر األشباه شرح يف البصائر عيون غمز .228
, العلمية الكتب دار طبعة(, هـ1098: املتوىف) احلنفي احلموي احلسيين الدين شهاب
 .م1985 - هـ1405 األوىل، الطبعة
غنية امللتمس ايضاح امللتبس أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن  .229

البكري  هـ(, حتقيق/ الدكتور حيىي بن عبد هللا463مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف: 
 -هـ 1422السعودية/ الرايض, الطبعة األوىل، سنة  -الشهري, طبعة مكتبة الرشد 

 م.2001
غوامض األمساء املبهمة الواقعة يف متون األحاديث املسندة أليب القاسم خلف  .230

هـ(, 578بن عبد امللك بن مسعود بن بشكوال اخلزرجي األنصاري األندلسي )املتوىف: 
ين علي السيد, وحممد كمال الدين عز الدين, طبعة عامل الكتب حتقيق/ الدكتور عز الد

 هـــ.1407بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –
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غياث األمم يف التياث الظلم املسمى ابلغياثي لعبد امللك بن عبد هللا بن  .231
يوسف بن حممد اوجويين، أيب املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 

عبد العظيم الديب, طبعة مكتبة إمام احلرمني, الطبعة الثانية، سنة هـ(, حتقيق/ 478
 هـ.1401
هـــ(, دراسة وحتقيق/ 516فتاوى البغوي لإلمام احلسني بن مسعود البغوي ) .232

يوسف بن سليمان القرزعي, إشراف/ أ د عبد هللا بن إبراهيم الزاحم, رسالة دكتوراه, 
 .هــــ1431قسم الفقه, اوجامعة اإلسالمية, 

فتح الباري شرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن حجر أيب الفض   .233
هــــ, ترقيم/ حممد فؤاد عبد 1379بريوت، سنة  -العسقالين الشافعي, طبعة دار املعرفة 

الباقي, حتقيق/ حمب الدين اخلطيب, وعليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد هللا بن 
 ابز.
الشوكاين حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا  الفتح الرابين من فتاوى اإلمام .234

هـ(, حتقيق/ أبو مصعب حممد صبحي بن حسن 1250الشوكاين اليمين )املتوىف: 
 حالق, طبعة مكتبة اوجي  اوجديد، صنعاء, اليمن.

فتح العزيز شرح الوجيز املعروف ابلشرح الكبري لعبد الكرمي بن حممد بن عبد  .235
هـ(, حتقيق/ علي حممد عوض, وعادل 623قزويين )املتوىف: الكرمي، أيب القاسم الرافعي ال

 1417أمحد عبد املوجود, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, لبنان, الطبعة األوىل، سنة 
 م. 1997 -هـ 

فتح الغفار اوجامع ألحكام سنة نبينا املختار للحسن بن أمحد بن يوسف بن  .236
هـ(, حتقيق/ جمموعة إبشراف الشيخ 1276حممد بن أمحد الرُّابعي الصنعاين )املتوىف : 

 هـ. 1427علي العمران, طبعة دار عامل الفوائد, الطبعة األوىل، سنة 
فتح القريب اجمليب يف شرح ألفاظ التقريب ويعرف ب "القول املختار يف شرح  .237

غاية االختصار" ويعرف أيضا ب"شرح ابن قاسم على منت أيب شجاع" حملمد بن قاسم 
د، أيب عبد هللا، مشس الدين الغزي، ويعرف اببن قاسم واببن الغرابيلي بن حممد بن حمم
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هـ(, طبعة اوجفان واوجايب للطباعة والنشر، وطبعة دار ابن حزم للطباعة 918)املتوىف: 
 م. 2005 -هـ  1425لبنان, الطبعة األوىل،  –والنشر والتوزيع، بريوت 

ح للمؤلف على كتابه هو فتح املعني بشرح قرة العني مبهمات الدين )هو شر  .238
املسمى قرة العني مبهمات الدين( لزين الدين أمحد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي 

 هـ(, طبعة دار بن حزم, الطبعة األوىل.987بن أمحد املعربي املليباري اهلندي )املتوىف: 
فتح الوهاب بشرح منهج الطالب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج  .239

ذي اختصره املؤلف من منهاج الطالبني للنووي( لزكراي بن حممد بن أمحد بن الطالب ال
هـ(, طبعة دار الفكر 926زكراي األنصاري، زين الدين أيب حيىي السنيكي )املتوىف: 

 م.1994هـ/1414للطباعة والنشر, سنة 
 هللا عبد بن احلسني الدين لشرف الريب قناع عن الكشف يف الغيب فتوح .240
 الدولية ديب جائزة طبعة, احملققني من جمموعة: التحقيق(, هـ 743: املتوىف) الطييب
 .م 2013 - هـ 1434 األوىل، الطبعة, الكرمي للقرآن
: املتوىف) اوجزيري عوض حممد بن الرمحن لعبد األربعة املذاهب على الفقه .241

 - هـ 1424 الثانية، الطبعة, لبنان – بريوت العلمية، الكتب دار طبعة(, هـ1360
 .م 2003
الفقيه و املتفقه أليب بكر أمحد بن علي بن اثبت بن أمحد بن مهدي اخلطيب  .242

هـ(, حتقيق/ أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي, طبعة دار 463البغدادي )املتوىف: 
 ه.1421السعودية, الطبعة الثانية، سنة  –ابن اوجوزي 

ت واملسلسالت حملمد َعْبد فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخا .243
احَلّي بن عبد الكبري ابن حممد احلسين اإلدريسي، املعروف بعبد احلي الكتاين )املتوىف: 

بريوت ص. ب:  -هـ(, حتقيق/ إحسان عباس, طبعة دار الغرب اإلسالمي 1382
 م.1982, الطبعة الثانية، سنة 113/5787
محن بن شاكر بن هارون بن فوات الوفيات حملمد بن شاكر بن أمحد بن عبد الر  .244

هـ(, حتقيق/ إحسان عباس, طبعة دار صادر 764شاكر امللقب بصالح الدين )املتوىف: 
 م.1974 -4، 3، 2, واوجزء: 1973, سنة  1بريوت, الطبعة األوىل, اوجزء:  –



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
811 

الفوائد املدنية فيمن يفيت بقوله من أئمة الشافعية حملمد بن سليمان الكردي,  .245
 م.2012ق لالستثمارات الثقافية, الطبعة الثانية, سنة طبعة دار الفارو 

القاموس الفقهي لغة واصطالحا للدكتور سعدي أيب حبيب, طبعة دار الفكر,  .246
 م. 1988هـ =  1408سورية, الطبعة الثانية, سنة  –دمشق 
)املتوىف:  القاموس احمليط جملد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى .247
هـ(, حتقيق/ مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة, إبشراف/ حممد نعيم 817

لبنان, الطبعة  –العرقُسوسي, طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 م. 2005 -هـ  1426الثامنة، 
قواعد األحكام يف مصاحل األانم أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد  .248
م بن أيب القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي، امللقب بسلطان العلماء )املتوىف: السال
القاهرة,  –هـ(, تعليق/ طه عبد الرؤوف سعد, طبعة مكتبة الكليات األزهرية 660

القاهرة, طبعة  -بريوت، ودار أم القرى  -وصورهتا دور عدة مث : دار الكتب العلمية 
 م. 1991 -هـ  1414جديدة مضبوطة منقحة، 

قوت احملتاج إىل شرح املنهاج للشيخ أمحد بن محدان بن عبد الواحد األذرعي  .249
(، مصور من دار الكتب 1381هـ(، فيلم مصور يف اوجامعة اإلسالمية، فيلم رقم )783)

 (.41املصرية، فقه شافعي )
 هللا عبد أيب الدين لشمس الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف .250
 أمحد عوامة حممد: حتقيق(, هـ748: املتوىف) الذهيب قَاْْياز بن عثمان بن دأمح بن حممد
, جدة القرآن، علوم مؤسسة - اإلسالمية للثقافة القبلة دار طبعة, اخلطيب منر حممد
 .م 1992 - هـ 1413 األوىل، الطبعة
كتاب األفعال لعلي بن جعفر بن علي السعدي، أيب القاسم، املعروف اببن  .251
-هـ 1403هـ(, طبعة عامل الكتب, الطبعة األوىل, سنة 515الصقلي )املتوىف:  الَقطداع
 م.1983
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كتاب األلفاظ البن السكيت، أيب يوسف يعقوب بن إسحاق )املتوىف:  .252
هـ(, حتقيق/ الدكتور فخر الدين قباوة, طبعة مكتبة لبنان انشرون, الطبعة األوىل، 244
 م.1998سنة 
لفنون ملصطفى بن عبد هللا كاتب جليب كشف الظنون عن أسامي الكتب وا .253

هـ(, طبعة 1067القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج خليفة )املتوىف: 
بغداد )وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مث : دار إحياء  -مكتبة املثىن 

 م.1941الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار الكتب العلمية(, سنة 
كشف اللثام شرح عمدة األحكام لشمس الدين، أيب العون حممد بن أمحد بن  .254

هـ(, حتقيق/ نور الدين طالب, طبعة وزارة  1188سامل السفاريين احلنبلي )املتوىف: 
سوراي, الطبعة األوىل، سنة  –الكويت، ودار النوادر  -األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 م. 2007 -هـ  1428
 ح  غاية اإلختصار أليب بكر بن حممد بن عبد املؤمن بن كفاية األخيار يف .255

هـ(, حتقيق/ علي 829حريز بن معلى احلسيين احلصين، تقي الدين الشافعي )املتوىف: 
دمشق, الطبعة األوىل، سنة  –عبد احلميد بلطجي وحممد وهيب سليمان, طبعة دار اخلري 

 م.1994
بن علي األنصاري، أيب العباس، جنم كفاية النبيه يف شرح التنبيه ألمحد بن حممد  .256

هـ(, حتقيق/ جمدي حممد سرور ابسلوم, طبعة 710الدين، املعروف اببن الرفعة )املتوىف: 
 م.2009دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل، سنة 

الكلم الطيب لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن  .257
هـ(, 728مد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: عبد هللا بن أيب القاسم بن حم

حتقيق/ حممد انصر الدين األلباين, طبعة املكتب اإلسالمي, بريوت, الطبعة الثالثة, سنة 
 م.1977
الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليوب بن موسى احلسيين  .258

هـ(, حتقيق/ عدانن درويش, وحممد 1094القرْيي الكفوي، أيب البقاء احلنفي )املتوىف: 
 املصري, طبعة مؤسسة الرسالة, بريوت.
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الكنز اللغوي يف الَلَسن العريب البن السكيت، أيب يوسف يعقوب بن إسحاق  .259
 القاهرة. -هـ(, حتقيق/ أوغست هفنر, طبعة مكتبة املتنيب 244)املتوىف: 
بوري )املتوىف: الكىن واألمساء ملسلم بن احلجاج أيب احلسن القشريي النيسا .260
هـ(, حتقيق/ عبد الرحيم حممد أمحد القشقري, طبعة عمادة البحث العلمي ابوجامعة 261

اإلسالمية، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة 
 م.1984هـ/1404
اللباب يف الفقه الشافعي ألمحد بن حممد بن أمحد بن القاسم الضيب، أيب  .261

هـ(, حتقيق/ عبد الكرمي بن صنيتان العمري, 415احملاملي الشافعّي )املتوىف:  احلسن ابن
طبعة دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة 

 هـ.1416
اللباب يف هتذيب األنساب أليب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن  .262

هـ(, 630شيباين اوجزري، عز الدين ابن األثري )املتوىف: عبد الكرمي بن عبد الواحد ال
 بريوت. -طبعة دار صادر 

اللباب يف عل  البناء واإلعراب أليب البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا  .263
هـ(, حتقيق/ الدكتور عبد اإلله النبهان, 616العكربي البغدادي حمب الدين )املتوىف: 

 م.1995-هـ 1416ة األوىل، سنة دمشق, الطبع –طبعة دار الفكر 
a. تقي الفض  أيب حممد، بن حممد بن حملمد احلفاظ طبقات بذي  األحلاظ حلظ 

 دار طبعة(, هـ871: املتوىف) الشافعي املكيّ  مث األصفوين العلويّ  اهلامشي فهد ابن الدين
 .م1998 - هـ1419 األوىل الطبعة, العلمية الكتب
لسان العرب حملمد بن مكرم بن على، أيب الفض ، مجال الدين ابن منظور  .264

بريوت, الطبعة  –هـ(, طبعة دار صادر 711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف: 
 هـ. 1414الثالثة, سنة 

اللمع يف أصول الفقه أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي  .265
 1424 -م  2003ب العلمية, الطبعة الثانية, سنة هـ(, طبعة دار الكت476)املتوىف: 

 هـ.
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هـ(, حتقيق/ 392اللمع يف العربية أليب الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف:  .266
 الكويت. -فائز فارس, طبعة دار الكتب الثقافية 

ما صح من آاثر الصحابة يف الفقه لزكراي بن غالم قادر الباكستاين, طبعة دار  .267
 ابن احلزم.

هـ(, 483وط حملمد بن أمحد بن أيب سه  مشس األئمة السرخسي )املتوىف: املبس .268
 م.1993 -هـ 1414طبعة دار املعرفة, بريوت, سنة 

a. املتوىف) البغدادي اخلطيب اثبت بن علي بن أمحد بكر أليب واملفرتق املتفق :
 القادري دار طبعة, احلامدي آيدن صادق حممد الدكتور: وحتقيق دراسة(, هـ463

 .م 1997 - هـ 1417 األوىل، الطبعة, دمشق والتوزيع، والنشر للطباعة
اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني حملمد بن حبان بن أمحد بن حبان بن  .269

هـ(, حتقيق/ حممود 354معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أيب حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 
 هـ.1396, الطبعة األوىل، سنة إبراهيم زايد, طبعة دار الوعي, حلب

جملة دورية تصدر عن الرائسة العامة إلدارات  -جملة البحوث اإلسالمية  .270
البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد, الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية 

 واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.
أيب بكر بن سليمان  جممع الزوائد ومنبع الفوائد أليب احلسن نور الدين علي بن .271

هـ(, حتقيق/ حسام الدين القدسي, طبعة مكتبة القدسي، القاهرة, 807اهليثمي )املتوىف: 
 م. 1994هـ،  1414سنة 
جممع حبار األنوار يف غرائب التنزي  ولطائف األخبار وجمال الدين، حممد طاهر  .272

ة مطبعة جملس دائرة هـ(, طبع986بن علي الصديقي اهلندي الَفتديِن الكجرايت )املتوىف: 
 م.1967 -هـ  1387املعارف العثمانية, الطبعة الثالثة، سنة 

جمم  اللغة البن فارس ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أيب احلسني  .273
 –هـ(, دراسة وحتقيق/ زهري عبد احملسن سلطان, طبعة مؤسسة الرسالة 395)املتوىف: 

 م. 1986 -هـ  1406بريوت, الطبعة الثانية, سنة 
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جمموع الفتاوى لتقي الدين أيب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين  .274
هـ(, حتقيق/ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم, طبعة  جممع امللك فهد 728)املتوىف: 

لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية, سنة 
 م.1995هـ/1416
يف غرييب القرآن واحلديث حملمد بن عمر بن أمحد بن عمر بن  اجملموع املغيث .275

هـ(, حتقيق/ عبد الكرمي العزابوي, 581حممد األصبهاين املديين، أيب موسى )املتوىف: 
طبعة جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي، كلية الشريعة 

املدين للطباعة والنشر والتوزيع، جدة مكة املكرمة, وطبعة دار  -والدراسات اإلسالمية 
 هـ. 1408سنة إىل هـ  1406سنة من اململكة العربية السعودية, الطبعة  -

اجملموع شرح املهذب ))مع تكملة السبكي واملطيعي(( أليب زكراي حميي الدين  .276
 هـ(, طبعة دار الفكر.676حيىي بن شرف النووي )املتوىف: 

أليب بكر حممد بن علي بن إمساعي  بن  حماسن الشريعة يف فروع الشافعية .277
هــــ(, حتقيق/ أبو عبد هللا حممد علي مسك, طبعة 365الشاشي املعروف ابلقفال الكبري )

 م.2007دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, الطبعة األوىل, سنة 
احملرر يف فقه اإلمام الشافعي أليب القاسم عبد الكرمي بن حممد القزويين, حتقيق/  .278
د حسن حممد حسن امساعي , طبعة دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان, الطبعة حمم

 م.2005األوىل, سنة 
هـ[, 458احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن علي بن إمساعي  املرسي ]ت:  .279

بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –حتقيق/ عبد احلميد هنداوي, طبعة دار الكتب العلمية 
 م.2000 -هـ  1421
لصحاح لزين الدين أيب عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي خمتار ا .280

الدار  -هـ(, حتقيق: يوسف الشيخ حممد, طبعة املكتبة العصرية 666الرازي )املتوىف: 
 م.1999هـ / 1420صيدا, الطبعة اخلامسة، سنة  –النموذجية، بريوت 

(, ومصور يف اوجامعة 1078)خمتصر البويطي، مكتبة أمحد الثالث برتكيا، رقم  .281
 (.6033/1اإلسالمية، فيلم رقم )
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 هللا عبد بن إبراهيم بن حملمد والسنة القرآن ضوء يف اإلسالمي الفقه خمتصر .282
 عشرة، احلادية الطبعة, السعودية العربية اململكة اجملتمع، أصداء دار طبعة, التوجيري
 .م 2010 - هـ 1431
هـ(, 264ن إمساعي ، أيب إبراهيم املزين )املتوىف: خمتصر املزين إلمساعي  بن حيىي ب .283

 م.1990هـ/1410بريوت, سنة  –طبعة دار املعرفة 
خمتصر اتريخ دمشق البن عساكر حملمد بن مكرم بن على، أيب الفض ، مجال  .284

هـ(, حتقيق/ روحية النحاس، 711فريقى )املتوىف: الدين ابن منظور االنصاري الرويفعى اال
مراد، حممد مطيع, طبعة دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق رايض عبد احلميد 

 م.1984 -هـ  1402سوراي, الطبعة األوىل، سنة  –
هـ(, 458املخصص أليب احلسن علي بن إمساعي  بن سيده املرسي )املتوىف:  .285

بريوت, الطبعة األوىل، سنة  –حتقيق/ خلي  إبراهم جفال, طبعة دار إحياء الرتاث العريب 
 م.1996هـ 1417
مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني حملمد بن أيب بكر بن  .286

هـ(, حتقيق/ حممد املعتصم ابهلل 751أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اوجوزية )املتوىف: 
 م.1996 -هـ  1416بريوت, الطبعة الثالثة،  –البغدادي, طبعة دار الكتاب العريب 

لعبادات واملعامالت واالعتقادات أليب حممد علي بن أمحد مراتب اإلمجاع يف ا .287
هـ(, طبعة دار الكتب 456بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري )املتوىف : 

 بريوت. -العلمية 
املراسي  أليب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن  .288

ِجْستاين هـ(, حتقيق/ شعيب األرانؤوط, طبعة مؤسسة 275)املتوىف:  عمرو األزدي السِّ
 ه. 1408الرسالة, بريوت, الطبعة األوىل، سنة 

مراصد االطالع على أمساء األمكنة والبقاع لعبد املؤمن بن عبد احلق، ابن  .289
هـ(, طبعة دار اوجي ، 739مشائ  القطيعي البغدادي، احلنبلي، صفّي الدين )املتوىف: 

 هـ. 1412األوىل، سنة  بريوت, الطبعة
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مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح لعلي بن سلطان حممد، أيب احلسن نور  .290
هـ(, طبعة دار الفكر، بريوت, لبنان, الطبعة 1014الدين املال اهلروي القاري )املتوىف: 

 م.2002 -هـ 1422األوىل، سنة 
طخري، املعروف املسالك واملمالك أليب اسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي االص .291

 م. 2004هـ(, طبعة دار صادر، بريوت, سنة 346ابلكرخي )املتوىف: 
املستدرك على الصحيحني أليب عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن  .292

محدويه بن نُعيم بن احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف اببن البيع )املتوىف: 
عطا, طبعة دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة  هـ(, حتقيق/ مصطفى عبد القادر405

 م.1990 –هـــ  1411األوىل، سنة 
هـ(, 505املستصفى أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  .293

حتقيق/ حممد عبد السالم عبد الشايف, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل، سنة 
 م.1993 -هـ 1413
علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميمي، مسند أيب يعلى أمحد بن  .294

هـ(, حتقيق/ حلسني سليم أسد, طبعة دار املأمون للرتاث, دمشق, 307املوصلي )املتوىف: 
 م. 1984 -هـــ 1404الطبعة األوىل، سنة 

مسند اإلمام أمحد بن حنب  أليب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنب  بن هالل بن  .295
هـ(, حتقيق/ شعيب األرنؤوط, وعادل مرشد، وآخرون, 241ىف: أسد الشيباين )املتو 

للدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي, طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل، سنة 
 م. 2001 -هـ  1421
مسند اإلمام الشافعي أيب عبد هللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  .296

هـ(, ترتيب/ 204 القرشي املكي )املتوىف: شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب
هـ(, حتقيق/ ماهر ايسني 745سنجر بن عبد هللا اوجاويل، أبو سعيد، علم الدين )املتوىف: 

 -هـ  1425فح , طبعة شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت, الطبعة األوىل، سنة 
 م. 2004
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ملسلم بن  املسند الصحيح املختصر بنق  العدل عن العدل إىل رسول هللا  .297
هـ(, ترقيم/ حممد فؤاد عبد الباقي, 261احلجاج أيب احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت. -طبعة دار إحياء الرتاث العريب 
املسند الّصحيح املخرج على صحيح مسلم أليب عوانة يعقوب بن إسحاق  .298
طبعة اوجامعة اإلسالمية،  جمموعة من العلماء, هـ(, حتقيق 316ايييّن )املتوىف اإلسفرَ 

 م. 2014 -هـ  1435اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة 
مشارق األنوار على صحاح اآلاثر لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون  .299

 العتيقة ودار الرتاث.هـ(, طبعة املكتبة 544اليحصيب السبيت، أيب الفض  )املتوىف: 
مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار حملمد بن حبان بن أمحد بن  .300

هـ(, حتقيق/ 354حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أيب حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 
ىل املنصورة, الطبعة األو  –مرزوق على ابراهيم, طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

 م. 1991 -هـ  1411
مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجه أليب العباس شهاب الدين أمحد بن أيب  .301

بكر بن إمساعي  بن سليم بن قاْياز بن عثمان البوصريي الكناين الشافعي )املتوىف: 
هـ(, حتقيق/ حممد املنتقى الكشناوي, طبعة دار العربية, بريوت, الطبعة الثانية، سنة 840

 هـ.1403
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث  .302

 بريوت. -هـ(, طبعة املكتبة العلمية 770احلموي، أيب العباس )املتوىف: حنو 
مصطلحات الفقهاء واألصوليني حملمد ابراهيم احلفناوي, طبعة دار السالم  .303

 م.2009-سنة هــــ 1430للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة, الطبعة الثالثة, 
املصنف يف األحاديث واآلاثر أليب بكر بن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن  .304

هـ(, حتقيق/ كمال يوسف احلوت, 235إبراهيم بن عثمان بن خواسيت العبسي )املتوىف: 
 هــــ.1409طبعة مكتبة الرشد, الرايض, الطبعة األوىل، سنة 
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م بن انفع احلمريي اليماين الصنعاين املصنف أليب بكر عبد الرزاق بن مها .305
اهلند,  -هـ(, حتقيق/ حبيب الرمحن األعظمي, طبعة اجمللس العلمي211)املتوىف: 

 هــ.1403واملكتب اإلسالمي,  بريوت, الطبعة الثانية، سنة 
املطلب العايل البن الرفعة أمحد بن حممد بن علي، أيب العباس األنصاري  .306

هـ, نسخة مصورة من اوجامعة اإلسالمية برقم  710ت  املصري املعروف اببن الرفعة
 (.1130(, مصورة من مكتبة أمحد الثالث برتكيا حتت رقم )7846)

 بن بكر أيب عسكر، بن هللا عبد أليب واألبصار البصائر ونزهة األنوار مطلع .307
 اإلسالمي، الغرب دار طبعة, الرتغي املرابط هللا عبد د: وتعليق وختريج تقدمي. مخيس
 1999 - هـ 1420 األوىل، الطبعة, الرابط والتوزيع، للنشر األمان دار لبنان، - بريوت

 .م
املطلع على ألفاظ املقنع حملمد بن أيب الفتح بن أيب الفض  البعلي، أيب عبد هللا،  .308

هـ(, حتقيق/ حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب, طبعة 709مشس الدين )املتوىف: 
 م. 2003 -هـ 1423زيع, الطبعة األوىل, سنة مكتبة السوادي للتو 

املعامل األثرية يف السنة والسرية حملمد بن حممد حسن ُشرداب, طبعة دار القلم،  .309
 هـ. 1411بريوت, الطبعة األوىل, سنة  -دمشق -الدار الشامية 

معامل التنزي  يف تفسري القرآن املعروف ب "تفسري البغوي" حمليي السنة، أيب  .310
هـ(, حتقيق/ 510 بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف : حممد احلسني

عبد الرزاق املهدي, طبعة دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة األوىل، سنة 
 هـ.1420
معامل السنن، وهو شرح سنن أيب داود أليب سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن  .311

حلب,  –هـ(, طبعة املطبعة العلمية 388)املتوىف: اخلطاب البسيت املعروف ابخلطايب 
 م. 1932 -هـ  1351الطبعة األوىل, سنة 

املعتمد يف أصول الفقه حملمد بن علي الطيب أيب احلسني الَبْصري املعتزيل  .312
بريوت, الطبعة  –هـ(, حتقيق/خلي  امليس, طبعة دار الكتب العلمية 436)املتوىف: 

 هــ.1403األوىل، سنة 
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ن األعرايب أليب سعيد بن األعرايب أمحد بن حممد بن زايد بن بشر بن معجم اب .313
هـ(, حتقيق وختريج/ عبد احملسن بن إبراهيم بن أمحد 340درهم البصري الصويف )املتوىف: 

هـ  1418احلسيين, طبعة دار ابن اوجوزي، اململكة العربية السعودية, الطبعة األوىل، سنة 
 م. 1997 -

ى ب "إرشاد األريب إىل معرفة األديب" لشهاب الدين أيب معجم األدابء املسم .314
هـ(, حتقيق/ إحسان عباس, 626عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي )املتوىف: 

 م. 1993 -هـ  1414طبعة دار الغرب اإلسالمي، بريوت, الطبعة األوىل، سنة 
الشامي، أيب املعجم األوسط لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي  .315

هـ(, حتقيق/ طارق بن عوض هللا بن حممد , عبد احملسن 360القاسم الطرباين )املتوىف: 
 بن إبراهيم احلسيين, طبعة دار احلرمني, القاهرة.

معجم البلدان لشهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا الرومي احلموي  .316
 م. 1995لثانية، سنة هـ(, طبعة دار صادر، بريوت, الطبعة ا626)املتوىف: 
معجم الصحابة أليب احلسني عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق األموي  .317

هـ(, حتقيق/ صالح بن سامل املصرايت, طبعة مكتبة الغرابء 351ابلوالء البغدادي )املتوىف: 
 هـــ.1418املدينة املنورة, الطبعة األوىل، سنة   -األثرية 
ْرُزابن بن معجم الصحابة أليب القاسم عب .318

َ
د هللا بن حممد بن عبد العزيز بن امل

هـ(, حتقيق/ حممد األمني بن حممد اوجكين, 317سابور بن شاهنشاه البغوي )املتوىف: 
 م. 2000 -هـ  1421الكويت, الطبعة األوىل، سنة  –طبعة مكتبة دار البيان 

ساعدة معجم الصواب اللغوي دلي  املثقف العريب للدكتور أمحد خمتار عمر مب .319
 م. 2008 -هـ  1429فريق عم , طبعة عامل الكتب، القاهرة, الطبعة األوىل، سنة 

املعجم الكبري لسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أيب  .320
هـ(, حتقيق/ محدي بن عبد اجمليد السلفي, طبعة مكتبة 360القاسم الطرباين )املتوىف: 

ية, ويشم  القطعة اليت نشرها الحقا احملقق الشيخ القاهرة, الطبعة الثان –ابن تيمية 
 1415الرايض / الطبعة األوىل،  -دار الصميعي طبعة  ,13محدي السلفي من اجمللد 

 م(. 1994 -هـ 
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املعجم املختص ابحملدثني لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان  .321
هـ(, حتقيق/ الدكتور حممد احلبيب اهليلة, طبعة مكتبة 748الذهيب )املتوىف:  بن قَاْْياز

 م.1988 -هـ  1408الصديق، الطائف, الطبعة األوىل، سنة 
معجم املعامل اوجغرافّية يف الّسرية الّنبويّة لعاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن محود  .322

طبعة دار مكة للنشر والتوزيع، هـ(, 1431بن عطية بن صاحل البالدي احلريب )املتوىف: 
 م. 1982 -هـ  1402مكة املكرمة, الطبعة األوىل، سنة 

معجم املؤلفني لعمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغين كحالة الدمشق  .323
 هـ(, طبعة مكتبة املثىن, بريوت، ودار إحياء الرتاث العريب بريوت.1408)املتوىف: 
لقاهرة )إبراهيم مصطفى / أمحد الزايت / املعجم الوسيط جملمع اللغة العربية اب .324

 حامد عبد القادر / حممد النجار(, طبعة دار الدعوة.
معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ حملمد حممد حممد سامل حميسن )املتوىف:  .325

 م. 1992 -هـ  1412هـ(, طبعة دار اوجي , بريوت, الطبعة األوىل، سنة 1422
اق بن إبراهيم بن احلسني الفارايب، معجم ديوان األدب أليب إبراهيم إسح .326

هـ(, حتقيق/ دكتور أمحد خمتار عمر, طبعة مؤسسة دار الشعب للصحافة 350)املتوىف: 
 م. 2003 -هـ  1424والطباعة والنشر، القاهرة, سنة 

معجم لغة الفقهاء حملمد رواس قلعجي, وحامد صادق قنييب, طبعة دار النفائس  .327
 م. 1988 -هـ  1408بعة الثانية، سنة للطباعة والنشر والتوزيع, الط

معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع أليب عبيد عبد هللا بن عبد العزيز  .328
هـ(, طبعة عامل الكتب، بريوت, الطبعة الثالثة، 487بن حممد البكري األندلسي )املتوىف: 

 هـــ. 1403سنة 
 - 1377, ]ريوتب – احلياة مكتبة دار طبعة, رضا ألمحد اللغة منت معجم .329

 [.هـ 1380
معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين  .330

هـ(, حتقيق/ االستاذ الدكتور حممد إبراهيم عبادة, طبعة مكتبة 911السيوطي )املتوىف: 
 م. 2004 -هـ 1424القاهرة / مصر, الطبعة األوىل، سنة  -اآلداب 
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عيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن معرفة الصحابة أليب ن .331
هـ(, حتقيق/ عادل بن يوسف العزازي, طبعة دار الوطن 430مهران األصبهاين )املتوىف: 

 م. 1998 -هـ  1419للنشر، الرايض, الطبعة األوىل 
املعني يف طبقات احملدثني لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان  .332

هـ(, حتقيق/ الدكتور مهام عبد الرحيم سعيد, طبعة دار 748الذهيب )املتوىف:  بن قَاْْياز
 هـــ.1404الفرقان, عمان, األردن, الطبعة األوىل، سنة 

املغرب لناصر بن عبد السيد أىب املكارم ابن على، أيب الفتح، برهان الدين  .333
 .هـ(, طبعة دار الكتاب العريب610اخلوارزمي املطَّرِزِّى )املتوىف: 

مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج لشمس الدين، حممد بن أمحد  .334
هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة األوىل، 977اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف: 

 م.1994 -هـ 1415سنة 
مفاتيح العلوم حملمد بن أمحد بن يوسف، أيب عبد هللا، الكاتب البلخي  .335

هـ(, حتقيق/ إبراهيم األبياري, طبعة دار الكتاب العريب, الطبعة 387 اخلوارزمي )املتوىف:
 الثانية.
املفص  يف صنعة اإلعراب أليب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري  .336

 –هـ(, حتقيق/ الدكتور علي بو ملحم, طبعة مكتبة اهلالل 538جار هللا )املتوىف: 
 م.1993بريوت, الطبعة األوىل، 

ة ألمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أيب احلسني )املتوىف: مقاييس اللغ .337
 -هـ 1399هـ(, حتقيق/ عبد السالم حممد هارون, طبعة دار الفكر, سنة 395

 م.1979
املقدمة احلضرمية )مسائ  التعليم( لعبد هللا بن عبد الرمحن بن أيب بكر اَبَفض   .338

هـ(, حتقيق/ ماجد احلموي, طبعة الدار 918)املتوىف:  احلَْْضَرمي السعدي املذحجي
 هــــ.1413دمشق, الطبعة الثانية، سنة  –املتحدة 
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منادمة األطالل ومسامرة اخليال لعبد القادر بن أمحد بن مصطفى بن عبد  .339
هـ(, حتقيق/ زهري الشاويش, طبعة املكتب 1346الرحيم بن حممد بدران )املتوىف: 

 م.1985بعة الثانية، سنة اإلسالمي, بريوت, الط
مناسك احلج والعمرة أليب عبد الرمحن حممد انصر الدين، بن احلاج نوح بن  .340

هـ(, طبعة مكتبة املعارف, الطبعة 1420جنايت بن آدم، األشقودري األلباين )املتوىف: 
 األوىل.
املنتخب من غريب كالم العرب لعلي بن احلسن اهلُنائي األزدي، أيب احلسن  .341

هـ(, حتقيق/ الدكتور حممد بن أمحد العمري, 309"كراع النم " )املتوىف: بعد  امللقب بـ
طبعة جامعة أم القرى )معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي(, الطبعة األوىل، 

 م.1989 -هـ 1409سنة 
املنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لتقّي الدِّْين، أيب إْسحاق إبراهيم بن  .342

هـ(, 641ن األزهر بن أمحد بن حمّمد العراقّي، الّصريفييِنّ، احلنبلّي )املتوىف: حمّمد ب
 هـ.1414حتقيق/ خالد حيدر, طبعة دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع, سنة 

املنتخب من مسند عبد بن محيد أليب حممد عبد احلميد بن محيد بن نصر  .343
هـ(, حتقيق/ صبحي البدري 249توىف: الَكّسي ويقال له: الَكّشي ابلفتح واإلعجام )امل

السامرائي, وحممود حممد خلي  الصعيدي, طبعة مكتبة السنة, القاهرة, الطبعة األوىل، 
 م.1988 –هــــ 1408
املنتقى من السنن املسندة أليب حممد عبد هللا بن علي بن اوجارود النيسابوري  .344

لبارودي, طبعة مؤسسة الكتاب هـ(, حتقيق/ عبد هللا عمر ا307اجملاور مبكة )املتوىف: 
 م.1988 –هـــ 1408الثقافية, بريوت, الطبعة األوىل، سنة 

املنثور يف القواعد الفقهية أليب عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر  .345
هـ 1405هـ(, طبعة وزارة األوقاف الكويتية, الطبعة الثانية، سنة 794الزركشي )املتوىف: 

 م.1985 -
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د يف اللغة )أقدم معجم شام  للمشرتك اللفظي( لعلي بن احلسن اهلُنائي اْلُمنجّ  .346
: مجع من هـ(, حتقيق309األزدي، أيب احلسن امللقب بـ "كراع النم " )املتوىف: بعد 

 م. 1988، القاهرة, الطبعة الثانية، سنة العلماء
دمج, دار املنهاج السوي يف ترمجة اإلمام النووي للسيوطي, حتقيق/ أمحد شفيق  .347

 م.1988 -هــ 1407ابن حزم, الطبعة األوىل, سنة 
منهاج الطالبني وعمدة املفتني حملي الدين أيب زكراي حيىي بن شرف النووي  .348

هــ(, حتقيق/ حممد حممد طاهر شعبان, طبعة دار املنهاج للنشر والتوزيع, الطبعة 676)
 م.2005-هــــ 1426األوىل, سنة 

احلجاج أليب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف  املنهاج شرح صحيح مسلم بن .349
هـ(, طبعة دار إحياء الرتاث العريب, بريوت, الطبعة الثانية، سنة 676النووي )املتوىف: 

 هـــ.1392
املنهاج يف شعب اإلْيان للحسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري  .350

حلمي حممد فودة, طبعة دار هـ(, حتقيق/  403اوجرجاين، أيب عبد هللا احلَِليمي )املتوىف: 
 م. 1979 -هـ  1399الفكر, الطبعة األوىل، سنة 

منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي لزكراي بن حممد بن أمحد بن زكراي  .351
هـ(, حتقيق/ صالح بن حممد بن 926األنصاري، زين الدين أيب حيىي السنيكي )املتوىف: 

 م.1997 -هـ 1417ة األوىل, سنة بريوت, الطبع–عويضة, طبعة دار الكتب العلمية 
املنه  الصايف واملستوىف بعد الوايف ليوسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظاهري  .352

هـ(, حتقيق/ دكتور حممد حممد أمني, 874احلنفي، أيب احملاسن، مجال الدين )املتوىف: 
 تقدمي/ دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور, طبعة اهليئة املصرية العامة للكتاب.

نه  العذب الروي يف ترمجة قطب األولياء النووي لشمس الدين حممد بن عبد امل .353
هـــ(، حتقيق الدكتور: حممد العيد اخلطراوي, طبعة مكتبة  902الرمحن السخاوي )

 م. 1989الرتاث، املدينة املنورة، سنة 
املهذب يف فقة اإلمام الشافعي أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .354

 هـ(, طبعة دار الكتب العلمية.476توىف: الشريازي )امل
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املهذب يف فقة اإلمام الشافعي أليب اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .355
 هـ(, طبعة دار الكتب العلمية.476الشريازي )املتوىف: 

املهمات يف شرح الروضة والرافعي وجمال الدين عبد الرحيم األسنوي  .356
دمياطي, طبعة دار ابن حزم, الطبعة هـــ(, حتقيق/ أبو الفض  أمحد بن علي ال772)

 م.2009-هـــ 1430األوىل, 
مواهب اوجلي  يف شرح خمتصر خلي  لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن حممد  .357

هـ(, 954بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي )املتوىف: 
 م.1992 -هـ 1412طبعة دار الفكر, الطبعة الثالثة، سنة 

 بيت طبعة, التوجيري هللا عبد بن إبراهيم بن حملمد اإلسالمي الفقه موسوعة .358
 .م 2009 - هـ 1430 األوىل، الطبعة, الدولية األفكار
الكويت,   –املوسوعة الفقهية الكويتية, طبعة وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .359

 هـ. 1427 - 1404من سنة 
موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم حملمد بن علي ابن القاضي حممد  .360

هـ(, حتقيق/ الدكتور 1158حامد بن حمّمد صابر الفاروقي احلنفي التهانوي )املتوىف: بعد 
علي دحروج, نق  النص الفارسي إىل العربية/ الدكتور عبد هللا اخلالدي, الرتمجة 

ة مكتبة لبنان انشرون, بريوت, الطبعة األوىل, سنة األجنبية/ الدكتور جورج زيناين, طبع
 م.1996
هـ(, 179املوطأ ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين )املتوىف:  .361

حتقيق/ حممد مصطفى األعظمي, طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال 
 م. 2004 -هـ  1425اإلمارات, الطبعة األوىل، سنة  –أبو ظيب  -اخلريية واإلنسانية 

ميزان االعتدال يف نقد الرجال لشمس الدين أيب عبد هللا حممد بن أمحد بن  .362
هـ(, حتقيق/ علي حممد البجاوي, طبعة دار املعرفة 748عثمان بن قَاْْياز الذهيب )املتوىف: 

 م. 1963 -هـ  1382للطباعة والنشر، بريوت, لبنان, الطبعة األوىل، سنة 
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املنهاج لكمال الدين، حممد بن موسى بن عيسى بن النجم الوهاج يف شرح  .363
هـ(, طبعة دار املنهاج )جدة(, الطبعة 808علي الدمريي أيب البقاء الشافعي )املتوىف: 

 م.2004 -هـ 1425األوىل، سنة 
نزهة األلباء يف طبقات األدابء لعبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، أيب  .364

هـ(, حتقيق/ إبراهيم السامرائي, طبعة مكتبة 577ري )املتوىف: الربكات، كمال الدين األنبا
 م. 1985 -هـ  1405املنار، الزرقاء, األردن, الطبعة الثالثة، سنة 

نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي وجمال  .365
قيق: مجع من ـ(, حته762الدين أيب حممد عبد هللا بن يوسف بن حممد الزيلعي )املتوىف: 

لبنان/ دار القبلة للثقافة -بريوت  -, طبعة مؤسسة الراين للطباعة والنشر العلماء
 م.1997هـ/1418السعودية, الطبعة األوىل، سنة  –جدة  -اإلسالمية

نظم العقيان يف أعيان األعيان لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي  .366
 بريوت. -ب حيت, طبعة املكتبة العلمية هـ(, حتقيق/ فيلي911)املتوىف: 
النظم اْلمستعذب يف تفسري غريب ألفاظ املهذب حملمد بن أمحد بن حممد بن  .367

هـ(, دراسة وحتقيق 633سليمان بن بطال الركيب، أيب عبد هللا، املعروف ببطال )املتوىف: 
ملكرمة,  )جزء وتعليق/ الدكتور مصطفى عبد احلفيظ َسامل, طبعة املكتبة التجارية، مكة ا

 م.1991( 2م, و)جزء  1988( سنة 1
النفقة على العيال أليب بكر عبد هللا بن حممد بن عبيد بن سفيان بن قيس  .368

هـ(, حتقيق/ الدكتور جنم 281البغدادي األموي القرشي املعروف اببن أيب الدنيا )املتوىف: 
هـ 1410الطبعة األوىل، سنة عبد الرمحن خلف, طبعة دار ابن القيم, السعودية, الدمام, 

 م.1990 -
هناية األرب يف معرفة أنساب العرب أليب العباس أمحد بن علي القلقشندي  .369

هـ(, حتقيق/ إبراهيم اإلبياري, طبعة دار الكتاب اللبنانني، بريوت, الطبعة 821)املتوىف: 
 م. 1980 -هـ  1400الثانية، سنة 
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ن حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة هناية احملتاج إىل شرح املنهاج لشمس الدي .370
هـ(, طبعة دار الفكر، بريوت, سنة 1004شهاب الدين الرملي )املتوىف: 

 م.1984هـ/1404
هناية املطلب يف دراية املذهب لعبد امللك بن عبد هللا بن يوسف بن حممد  .371

ق/ األستاذ هـ(, حتقي478اوجويين، أيب املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام احلرمني )املتوىف: 
-هـ1428الدكتور عبد العظيم حممود الّديب, طبعة دار املنهاج, الطبعة األوىل، سنة 

 م.2007
النهاية يف غريب احلديث واألثر جملد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد بن  .372

هـ(, طبعة املكتبة 606حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اوجزري ابن األثري )املتوىف: 
م. حتقيق/ طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد 1979 -هـ 1399بريوت،  -علمية ال

 الطناحي.
 السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن لعبد األفكار وشوارد األبكار نواهد .373

 العربية اململكة, الدين وأصول الدعوة كلية  - القرى أم جامعة طبعة(, هـ911: املتوىف)
 .م 2005 - هـ 1424 (,دكتوراة رسائ  3) السعودية
ني  األم  يف ذي  الدول لزين الدين عبد الباسط بن أيب الصفاء غرس الدين  .374

هـ(, حتقيق/ عمر 920خلي  بن شاهني الظاهرّي امللطّي مث القاهري احلنفّي )املتوىف: 
لبنان, الطبعة  –عبد السالم تدمري, طبعة املكتبة العصرية للطباعة والنشر، بريوت 

 م. 2002 -هـ  1422األوىل، سنة 
ني  األوطار حملمد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف:  .375

هـ(, حتقيق/ عصام الدين الصبابطي, طبعة دار احلديث، مصر, الطبعة األوىل، 1250
 م.1993 -هـ 1413سنة 
ن اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية, )شرح حدود اب .376

عرفة للرصاع( حملمد بن قاسم األنصاري، أيب عبد هللا، الرصاع التونسي املالكي )املتوىف: 
 هـ.1350هـ(, طبعة املكتبة العلمية, الطبعة األوىل، سنة 894
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اهلداية إىل أوهام الكفاية لعبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعّي، أيب  .377
قيق/ جمدي حممد سرور ابسلوم, طبعة دار هـ(, حت772حممد، مجال الدين )املتوىف: 

 م.2009الكتب العلمي, سنة 
هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني إلمساعي  بن حممد أمني بن مري  .378

هـ(, طُِبع بعناية وكالة املعارف اوجليلة يف مطبعتها 1399البغدادي )املتوىف:  سليم الباابين
 لبنان. -, طبعة دار إحياء الرتاث العريب بريوت 1951البهية استانبول 

الوايف ابلوفيات لصالح الدين خلي  بن أيبك بن عبد هللا الصفدي )املتوىف:  .379
بريوت,  –عة دار إحياء الرتاث هـ(, حتقيق/ أمحد األرانؤوط وتركي مصطفى, طب764
 م.2000 -هـ1420سنة 
 علي بن حممد بن أمحد بن علي احلسن أليب العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز .380

, داوودي عدانن صفوان: حتقيق(, هـ468: املتوىف) الشافعي النيسابوري، الواحدي،
 .ـه 1415 األوىل، الطبعة, بريوت دمشق، - الشامية الدار, القلم دار طبعة
الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي حملمد بن حممد بن حممد الغزايل أيب حامد  .381

هــ(، حتقيق/ أمحد فريد املزيدي, طبعة دار الكتب العلمية، بريوت, لبنان, الطبعة 505)
 هـ.1425األوىل، 
الوسيط يف املذهب أليب حامد حممد بن حممد الغزايل الطوسي )املتوىف:  .382
القاهرة,  –حممود إبراهيم , وحممد حممد اتمر, طبعة دار السالم هـ(, حتقيق/ أمحد 505

 هـــ.1417الطبعة األوىل، سنة 
وفاء الوفاء أبخبار دار املصطفى لعلي بن عبد هللا بن أمحد احلسين الشافعي،  .383

هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, بريوت, 911نور الدين أيب احلسن السمهودي )املتوىف: 
 هـــــ.1419ة الطبعة األوىل, سن

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان أليب العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن  .384
هـ(, حتقيق/ إحسان 681إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربلي )املتوىف: 

 م.1994سنة  إىل م1900سنة  منبريوت,  –عباس, طبعة دار صادر 
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 110 ................................................ ولو وَضَعه بَوَسِط نْقِبه فأَخَذه خارجٌ 

 111 ........................................... لو رماه إىل خارج حرز  أو وضعه مباء جار  
 113 .............................................. لو وضع متاعا يف حرز على ظهر دابّة

 114 ................................. لو كانت الريح هتّب فعّرض املتاع هلا حىت خرجت به
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 115 ............................................................... وال يضمن حرٌّ بيد  
 116 .................................................................. ولو سرق صغريا

 117 ..................................... أخرجه عن القافلةولو انم عبد على بعري فقاده و 
 120 .................................... لو نقل من بيت مغلق إىل صحِن دار  ابهُبا مفتوح

 121 ..................................................... بيُت خان  وصحنه كبيت  ودار  
 123 ....................................................... ال يُقَطع صيبٌّ وجمنون ومكرهٌ 

 124 ............................................... ويُقَطع مسلم وذّمي مبال مسلم وذّمي
 125 ................................. ويف معاهد أقوال أحسُنها إن ُشرِط قطُعه بسرقة ُقطع

دّ 
ُ
 126 ................................................ عي املردودةوتثُبُت السرقة بيمني امل

 128 ................... من أقّر بعقوبة هللا تعاىل فالصحيح أّن للقاضي أن يعرِّض له ابلرجوع
 130 .......................................... لو أقّر بال دعوى أنّه سرق مال زيد الغائب

 131 ...........................................................أكره أمة غائب على زانً 
 131 .......................................... لو شهد رجل  وامرأاتن ثبت املال وال قطع

 132 ...............................................................لو اختلف شاهدان
 132 ................................................. ُيشََتط ذكر الشاهد شروط السرقة

 134 .................................على السارق رّد ما سرق فإن تلف ضمنه وتُقَطع ميينه
 135 ......................................................... فإن سرق اثنيا بعد قطعها

 137 .............................................. يُغمس حمّل قطعه بزيت أو ُدهن  ُمغلىً 
 138 ......................................................... فمؤنته عليه ولإلمام إمهاله

 139 ........................................ تُقَطع اليد من كوع  والّرِجُل من َمفِصل القدم
 140 .................................................. من سرق مرارا بال قطع كفت ميينه

 141 ................................................................... تُقَطع يٌد زائدة
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 141 ........................................................ لو سرق فسقطت ميينه آبفة
 142 .......................................... إذا مل تقطع ميينه حىت سقطت مشاله آبكله

 143 ................................................................ ابب قاطع الطريق
 143 ........................................................ هو مسلم مكلَّف له شوكةٌ 

 145 ..................................... ال خمتلسون يتعرضون آلخِر قافلة  يعتِمدون اهلرب
 147 .......................... ولو علم اإلمام قوما ُُييفون الطريق ومل أيخذوا ماال وال نفسا

 148 ...................... نصاب السرقة ُقطعت يده اليمىن ورجله اليسرىوإذا أخذ القاطع 
 150 .............................................. إن قتل وأخذ ماال قُتل مث ُصلب ثالاث

 153 ........................................................... ومن أعاهنم وكثر مجعهم
 154 ............................................... قتل القاطع يُغلَّب فيه معىن القصاص

 155 ................................. لو عفى ولّيه مبال  وجب وسقط القصاص ويُقَتل حّدا
 155 ............................................ لو قتل مجعا قُتل بواحد وللباقني الدايت

 156 ............................................ ثّقل أو بقطع عضو فُعل به مثُلهلو قتل مبُ 
 157 .................................. تسقط عقوابت ختّص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه

 157 ........................................ ولو جرح فاندمل مل يتحتم قصاص يف األظهر
 160 .......................................... من لزمه قصاٌص وقطٌع وحدُّ قذف  وطالبوه

 162 ...................................................... إذا أّخر مستحق النفس حّقه
 162 ....................................................... لو أّخر مستحق طَرف  ُجِلد

 163 ............................................................ لو أّخر مستحق اجلْلد
 164 ........................................................... ُقّدم حّد قذف على زانً 

 164 ..................................... لو اجتمع حدود هللا تعاىل ُقّدم األخف فاألخف
 165 ................................................ القصاص قتال وقطعاً يُقدَّم على الزان
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 166 ................................................................... كتاب األشربة
 166 .................................................. كل شراب أسكر كثريه حرُم قليله

 168 ................ إاّل صبّيا وجمنوان وحربيا وذمّيا ومؤجرا وكذا مكَره على شربه على املذهب
 168 ...................................................................... وُحّد شاربُه

 170 .............................................................. من جهل كوهنا مخرا
 171 ............................................... لو قرب إسالمه وقال جهلت حترميها

 171 ..................................................................... وُُيَّد ِبُدْرِديِّ 
 172 ....................................................... إذا احتقن أو استعط ابخلمر

 172 ........................................................... ال ِِبُبز  ُعِجن دقيقه هبا
 173 ............................................................. حترميها لدواء  وعطش  

 173 ........................................ من غّص بُِلقمة أساغها ِبمر إن مل جيد غريها
 176 ................................................................. وحّد احلُّر أربعون
 177 ............................................. نعال أو أطراف ثياب بسوط أو أيد أو

 179 .................................................... لو رأى اإلمام بلوغه مثانني جاز
 179 .................................................................. والزايدة تعزيرات

 180 ......................................................... ال بريح مخر وسكر وقيء
 180 ....................................................... ُُيَّد إبقراره أو شهادة رجلني

 182 ............................................................ ال ُُيَّد يف حال سكره
 183 ................................................ سوط احلدود ما بني قضيب وعصىً 

قاِتل والوجه
َ
 184 ..............................................ويفرّقه على األعضاء إاّل امل

 185 .................................................................... ثيابه وال ُُترَّد
 186 ............................................ ويوايل الضرب حبيث ُيصل زجر وتنكيل
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 187 ............................................. يُعزَّر يف كّل معصية ال حّد هلا وال كفارة
 189 ...................................................... جيتهد اإلمام يف جنسه وقدره

 190 ................................. فإن ُجلد وجب أن ينقص يف عبد عن عشرين جلدة
 190 ............................. ال يبلغ ابلتعزير أدىن احلدود أو ال يزاد على عشر جلدات

 190 ............................................... لإلمام لو عفا مستحق حّد فال تعزير
 192 ...................................................... كتاب الّصيال وضمان الوالة

 192 .................................................... جيوز للمصول عليه دفع الصائل
 193 ........................................................... ال جيب الدفع عن مال

 194 .................................................. إذا كان الصائل كافرا وقصد نفسه
 194 ........................................................ ال جيب دفع الصائل املسلم

 194 ................................................................... جيب عن ُبضع
 196 .................................................... والدفع عن غريه كهو عن نفسه

 197 .......................................... لو سقطت جرٌّة ومل يندفع عنه إاّل بكسرها
 198 ........................................................... فع الصائل ابألخفويد

 199 ........................................ فإن أمكن َهَرٌب فاملذهب وجوبه وحترمُي قتال
 200 .............................................. فإن عجز فسّلها فندرت أسنانُه فهدرٌ 

 200 ................................................................... لو ُعّضت يُده
 201 ................................................. ومن نُِظر إىل ُحَرِمه يف داره من كّوة

 202 ................................................... ُيشََتط لقصد عني الناظر شروطٌ 
 205 ............................................. لو عزَّر ويلٌّ ووال  وزوج وُمعلِّم فمضمون

 206 ......................................................... ُمقّدرا فال ضمانولو حدَّ 
 207 ..................................................... لو ضرب شارب بنعال وثياب
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 209 ................................................. وجيراين يف قاذف  ُجلد أحد ومثانني
 210 ....................... وألب  وجدّ  قطعها من صيّب وجمنون مع اخلطَر إن زاد خطُر الَتكِ 

 211 .................... إذا فعل األب أو السلطان ما جيوز فعله من فصد الصغري وحجامته
 211 ..................................................... وله ولسلطان قطعها بال خَطر

 212 .................................... طان بصيب ما ُمِنع َفِديٌة مغّلظة يف مالهلو فعل سل
 213 .................................. وما وجب ِبطِأ اإلمام يف حّد أو حكم فعلى عاقلته
 214 .................................. لو حّده بشاهدين فَ َباان عبدين أو ذّميني أو مراهقني

 215 ..................................................... فإن ضّمنا عاقلته أو بيت املال
 216 ................................................. ومن َحَجَم أو فصد إبذن مل يضمن

 217 .......................... كمباشرة اإلمام إن جهل ظُلَمهقتُل جاّلد وضربُُه إبذن اإلمام  
 218 ....................................... جيب ختان املرأة جبزء من الّلحمة بعلى الفرج

 219 ........................................................... يُنَدب تعجيله يف سابعه
 221 .................................................. فإن احتمله وختنه ويٌل فال ضمان

 221 ........................................................ من ختنه يف سن  ال ُيتمله
 222 ............................................................ أجرته يف مال املختون

 224 .................................. من كان مع دابة أو دوابَّ ضمن إتالفها نفسا وماالً 
 226 ....................................... لتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئالو انف

 227 ...................................... لو ابلت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال
 229 ........................................ إذا مل يكن زحام ومتّزَق ثوب ِبشبة تعّلقت به

 229 .................................. صاحب الّدابة إمّنا يضمن إذا مل يقّصر صاحب املال
 229 .............................................. فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال
 229 ....................................... كَّ بناءً من محل حطَبا على ظهره أو هبيمة  َفحَ 
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 230 ................................... وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غريه هنارا
 231 ....... إذا ربطها ليال واحتاط على املعتاد ففتح الباب ِلّص أو اهندم اجلدار فخرجت ليال

 231 ............... إذا قّصر وحضر صاحب الزرع وأمكنه دفع البهيمة فلم يفعل حىت أتلفت
 231 .................... للبستان ابب مغلق فَتكه مفتوحاإذا كان الزرع يف حَمُوط  له ابٌب أو 

 231 ...................................... استثىن املصنف من ضمان ما تتلفه البهيمة ليال
 233 ......................................... هرّة تُتِلف طريا أو طعاما إن ُعهد ذلك منها
 234 .......................................... كان اجلهاد يف عهد رسول هللا فرض كفاية

 234 ..................................................................... كتاب الِسرَي 
 236 ......................................................... وأّما بعده فللكفار حاالن

 237 ................................ ّل املشكالتمن فروض الكفاية القياُم إبقامة احلّج وح
 237 ........................... وبعلوم الشرع كتفسري وحديث والفروع حبيث يصلح للقضاء

 239 .................................................. واألمِر ابملعروف والنهي عن املنكر
 240 ..................................................... وإحياِء الكعبة كّل سنة ابلزايرة

 241 ............. ودفع ضرر املسلمني ككسوة عار وإطعام جائع إذا مل يندفع بزكاة وبيت مال
 242 ................................................ واحْلَِرُف والصنائع وما تتم به املعايش

 242 ........................................................... وحتّمل الشهادة وأداؤها
 243 ......................................................... وجواب سالم على مجاعة

 245وال جهاد على صيّب وجمنون وامرأة ومريض وذي عرج بنّي وأقطع وأشّل وعبد  وعادم أُهبِة قتال  
 248 ...................................... وكّل عذر مَنَع وجوَب احلّج منع وجوب اجلهاد

 249 ................................................ والدَّين احلالُّ ُُيّرِم سَفر جهاد  وغريه
 250 ..........................................  إبذن أبويه إن كاان مسلمنيوُيُرم جهاٌد إاّل 

 253 ...................................................... فإن أذن أبواه والغرمي مث رجعوا
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 254 .................................................... فإن شرع يف قتال مث رجع اإلذن
 255 ............................................. إذا وطئ الكفار بلدة من بالد املسلمني

 256 ..................................................... إن جّوز األسر فله أن يستسلم
 257 ....................................... ومن على املسافة تلزمهم املوافقة بقدر الكفاية

 258 ............................. وض إليهم خلالصهولو أسروا مسلما فاألصّح وجوب النه
 259 ................... ُيكَره غزٌو بغري إذن اإلمام أو انئبه...............................

 260 ................................................. وله االستعانة بكفار  تؤمن خيانتهم
 260 ................................................. ُيَسّن إذا بعث سريًّة أن يؤمِّر عليهم

 262 .................................... وله بذُل األُهبة والّسالح من بيت املال ومن ماله
 263 .................................................... وال يصّح استئجار مسلم جلهاد

 263 ....................................................... ويصّح استئجار ذّمي لإلمام
 264 ............................................................. وُيكَره لغاز  قتل قريب

 266 ......................................... وُيرم قتل صيّب وجمنون وامرأة وخنثى مشكل
 266 .............................. وُيّل قتُل راهب وأجري وشيخ وأعمى وزِمن  ال قتال فيهم

 268 ................................................... فُيسََتقُّون وُتسََب نساؤهم وأمواهلم
 269 ................................................................. وتبييتهم يف غفلة

 269 ............................................. وجيوز حصار الكّفار يف البالد والقالع
 270 ................................................. فإن كان فيهم مسلم أسري أو اتجر

 272 .............................................................. وإن تَتّسوا مبسلمني
 273 ....................................................... وُيرم االنصراف عن الصف

 275 .............................. وال يشارك متحّيز إىل بعيدة  اجليَش فيما َغِنم بعد مفارقته
 276 ........................................................... ويشارِك متحّيز إىل قريبة
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 277 ................................................ فإن طلبها كافر اسُتِحّب اخلروج إليه
 280 ............................................................ حتُسُن ِمّن َجرَّب نفَسه

 280 ......................................... وجيوز إتالف بنائهم وشجرهم حلاجة القتال
 282 .............................................................. وُيرم إتالف احليوان

 283 ................................................ نساء الكفار وصبياهنم إذا أُسروا َرقُّوا
 284 ................................................. وجيتهد اإلمام يف األحرار الكاملني

 284 ........................................ ويفعل األحظ للمسلمني ِمن قتل  وَمنّ  وفداء  
 285 ......................................................... فإن خِفي األحظُّ حَبَسهم

 291 ................................................ احلالفإن اسَُتِّقت انقطع نكاُحه يف 
 292 ........................................................... وجيوز إرقاق زوجة ذّمي

 293 ..................................................... إسالم احلريب هل يعصم زوجته
 294 .......................................... وإذا ُسيب زوجان أو أحُدهم انفسخ النكاح

 295 ...................................................... وإذا أُرِّق وعليه دين مل يسقط
 296 ..................... إذا أتلف حريب على حريب ماال أو غصبه مثّ أسلما أو أسلم املتلف

 296 ...................................... ولو اقَتض حريب من حريب أو اشَتى منه شيئا
 297 ............................................ واملال املأخوذ من أهل احلرب قهرًا غنيمةٌ 

 299 ................................................. فإن أمكن كونُه ملسلم  وجب تعريفه
 300 ....................................................... وللغامنني التبّسُط يف الغنيمة

 304 .......................................................... والصحيح جواز الفاكهة
 305 .................................... ال جيوز ذلك ِلَمن حلَِق اجليش بعد احلرب واحليازة

 305 ............................................ ال ُيتّص اجلواز مبحتاج إىل طعام  وعلف  
 306 ............................... الم ومعه بقيٌة لزمه رّدها إىل اْلَمغنمَمن رجع إىل دار الس
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 306 ............................................................ وموضُع التبّسط درُاُهم
 307 .................. ولغامن  رشيد  ولو حمجور عليه ِبَفلس  اإلعراُض عن الغنيمة قبل القسمة

 309 ........................................................... إذا أعرض مجيع الغامنني
 309 .................................................. أّن ذوي القرىب ال يصّح إعراضهم

 310 ............................................... مستحق السلب ال يصّح إعراضه عنه
 311 .................................................. لكون إاّل ابلقسمةأّن الغامنني ال مي

 311 ............................................................ ومن مات فحّقه لوارثه
 312 .................................................. ال يُقَطع الغامن ابلسرقة من الغنيمة

 313 .................................... ولو كان فيها كلب أو كالب تَنَفُع وأراده بعُضهم
 313 ................................................... ومُيَلك العقار ابالستيالء كاملنقول

 315 ......................... وقف أراضيه اّليت تُزرَع وتُغَرس على املسلمني وأّجرها من أهلها
 320 .............................................................. لحاوفتحت مّكة ص

 323 ........................................ يصّح ِمن كلِّ مسلم مكّلف خمتار  أماُن حريب
 325 .................................................. وال يصّح أمان أسري ملن هو معهم

 326 .................................................... ويصّح بكّل لفظ يُفيد مقصوده
 327 ....................................................... وُيشََتط علُم الكافر ابألمان
 329 ....................................................... وتكفي إشارة ُمفهمة للقبول

 330 ............................................. وال جيوز أماٌن يضّر املسلمني كجاسوس
 331 ......................................... بدار احلرب وال يدخل يف األمان مالُه وأهُله

 331 ........................................... وليس لإلمام نبذ األمان إن مل َُيْف خيانة
 333 ............................. واملسلم بدار كفر  إن أمكنه إظهار دينه اسُتِحّب له اهلجرة

 335 ................................................... ولو اطلقوه بال شرط فله اغتياهلم
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 335 ......................................................ولو قدر أسري على هرب لزمه
 336 ........................................ ولو شرطوا أن ال ُيرج من دارهم مل جيز الوفاء

 336 ............................................... ِعْلجا يدّل على قَلعة  ولو عاقد اإلمام 
 338 ........................................................ فإن فُتحت بداللته أُعِطيها

 340 ................................. فإن مل يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فال شيء
 340 ................................................. وإن أسلمت فاملذهب وجوب بدل  

 344 ..................................................................... كتاب اجلزية
صورة عقدها أقرّكم بدار اإلسالم أو أذنُت يف إقامتكم هبا على أن تبذلوا جزية وتنقادوا حلكم 

 345 ......................................................................... اإلسالم
 347 ........................................................ واألصّح اشَتاُط ذكِر قدرها

 347 ............................................................. وال يصّح العقد مؤقتا
 348 ............................................................... وُيشََتط لفُظ قبول

 349 ............................................................ ويف دعوى األمان وجهٌ 
 349 . ولو ُوجد كافر بداران فقال دخلُت لسماع كالم هللا تعاىل أو رسوال أو بمان مسلم ُصدِّق

 350 ........................................... وعليه اإلجابة إذا طلبوا إاّل جاسوسا خنافه
 350 .............................................. لليهود والنصارى واجملوسوال تُعَقد إاّل 

 350 ..................................................... وُيشََتط لعقدها اإلمام أو انئبه
 353 ................................................... من أحد أبويه كتايب واآلخر وثين

 353 ............. من زعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السالم تُعَقد له اجلزية
 354 ................................ وال جزية على امرأة وخنثى وَمن فيه رِقٌّ وصيب وجمنون

 356 ....................... من شهر لزمْته أو كثريا كيوم ويومفإن تقّطع جنونه قليال كساعة 
 357 ......................................... ولو بلغ ابن ذّمي  ومل يبذل جزية ُأحلق مبأمنه
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 358 ................................. واملذهب وجوهبا على زِمن  وشيخ هرم  وأعمى وراهب  
 360 ................................. ومُيَنع كّل كافر من استيطان احلجاز وهو مّكة واملدينة

 362 ......................................................... ولو دخله بغري إذن اإلمام
 364 ..................................... انئب يسمعه فإن كان رسوال خرج إليه اإلمام أو

 364 ............................................................ ومُيَنع دخول حرم مكة
 365 ............................................................. فإن مات مل يُدَفن فيه

 365 ........................... وإن مرض يف غريه من احلجاز وعظُمت املشقة يف نقله تُرك
 366 ......................................................... أقّل اجلزية دينار لكّل سنة

 366 ................................................... فإن مات وتعّذر نقله ُدفن هناك
 366 .......................................................... وُيسَتحب لإلمام ِماكسةٌ 

 367 ............................... هم ما التزمواولو ُعقدت بكثر مث علموا جواز دينار لزم
 368 ........................... ولو أسلم ذّمي أو مات بعد سنني ُأخذت جزيُتهّن من تركته

 369 ............................................. إذا مات الّذمي أو أسلم يف أثناء السنة
 369 ...................................................... وُيسوَّى بينها وبني دين آدمي

 370 ............................. وُتؤَخذ إبهانة  فيجلس اآلخذ ويقوم الّذمي ويطأطئ رأسه
 371 ..................................................................هذه اهليئة ابطلة

 372 .................................................... املسلمنيضيافَة من ميّر هبم من 
يفان رجاال وفرساان  374 ................................................. ويذكر عدد الضِّ

 376 ....................................... وجنس الطعام واألُدم وقدَرمها ولكّل واحد كذا
 377 ............................................................... وال جياوز ثالثة أايم

 378 ........................ ولو قال قوٌم نؤدِّي اجلزية ابسم صدقة  ال جزية  فلإلمام إجابتهم
 379 ........................................................... فِمن مخسِة أبعرة  شااتن
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 380 .................................................... ولو وجب بنتا خماض  مع ُجربان  
 382 ................................................ تؤَخذ من ماِل َمن ال جزية عليه فال

 383 ........................................................... ودْفُع أهِل احلرب عنهم
 383 ................................ يلزمنا الكفُّ عنهم وضمان ما نُتلفه عليهم نفسا وماال

 385 .............................................. ومننعهم إحداث كنيسة  يف بلد  أحدثناه
 386 ................................................... وال يُقرَّون على كنيسة  كانت فيه

 386 ....................................................... وما فُتح عنوًة ال ُُيِدثوهنا فيه
 387 .................................. على أّن رقبة األرض للمسلمنيإذا فُتح البلد صلحا 

 388 ...................................................... رفع بناء  على بناِء جار  مسلم  
 390 ..................................................... لو كانوا مبَحّلة  منفصلة  مل مينعوا

 390 .......................................................... ومُيَنع الّذمي ركوب خيل
 391 .................................... ويَرَكب إبكاف  وركاِب خشب  ال حديد  وال سرج  

 392 ...................................................... وال يُ َؤّقر وال ُيصدَّر يف جملس  
 392 ........................................................... ويُلجأ إىل أضيق الطُُرق

 393 ...................................... خل محاما فيه مسلمون أو ُتّرد عن ثيابهوإذا د
 393 ................................................... ويُؤَمر ابلِغيار والزُّانَّر فوق الثياب

 394 ............................... ومُيَنع من إمساعه املسلمني شرًكا وقوهَلم يف ُعَزير  واملسيح
 396 ..................... ولو قاتلوان أو امتنعوا من اجلزية أو من إجراِء ُحكم اإلسالم انتقض

 397 ..............................................................ولو زىن ذّمي مبسلمة
 399 ........................................... ه بقتال جاز دفُعه وقتالُهومن انتقض عهدُ 

 400 .................................................. فإن أسلم قبل االختيار امتنع الّرق
 400 ................................. وإذا بطل أمان رجال مل يبطل أمان نسائهم والصبيان
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 401 ............................ وإذا اختار ذّمٌي نبَذ العهد والّلحوَق بدار احلرِب بُ لِّغ املأمنَ 
 403 ...................................................................... ابب اهلدنة

 403 ...................................... عقُدها لكّفاِر إقليم  ُيتّص ابإلمام أو انئبه فيها
 404 ................. تُعَقد ملصلحة كضعفنا بقّلة عدد  وأُهَبة  أو رجاء إسالمهم أو بذِل جزية

 405 ..................................................... فإن مل يكن جازت أربعة أشهر
 405 ................................................... ولَضعف   ُتوز عشر سنني فقط

 406 ............................................. مىت زاد على اجلائز فَ َقوال تفريِق الصفقة
 408 ....................................... وتصح اهلدنة على أن ينقضها اإلمام مىت شاء

 409 .......................................... عليهم وبياهُتم وإذا انتقضْت جازْت اإلغارةُ 
 410 ..................................... ولو نقض بعضهم ومل ينكر الباقون بقول  وال فعل  

 411 ............................................ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم
 412 ................................................ وال جيوز شرط ردِّ مسلمة  أتتينا منهم

 412 ......................................................... وال يَنُبُذ عقَد الذمة بُتهمة
 414 .............................................................. وال يُ َرّد صيٌب وجمنونٌ 

 416 ...................................................... ويُ َرّد من له عشرية طلبته إليها
 418 ................................................. الرّد أن ُُيلِّي بينه وبني طالبهومعىن 

 419 ...................................................... وله قتل الطالب ولنا التعريض
ا مّنا لزمهم الوفاءُ   420 ................................. ولو َشَرَط أن يَ ُرّدوا َمن جاءهم مرتدًّ

 422 ...............................ذكاة احليوان املأكول بذحبه يف حلق أو لَبَّة  إن ُقِدر عليه
 422 ............................................................ كتاب الصيد والذابئح

 423 ................................................... شرط ذابح وصائد حّل مناكحته
 424 ............................................................. ذكاة أمة كتابية وحتلّ 
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 424 ......................................................... ولو شارك جموسي مسلما
 425 ........................................................... أو جرحاه معا أو جهل

 425 ....................................................... ولو أرسال كلبني أو سهمني
 426 ................................................................ وُتكَره ذكاة أعمى

 426 .......................................................... وُيرم صيده برمي  وكلب  
 426 .............................................................. وُيّل ذبح صيب  ِميَّز

 427 ......................................................... وحتّل ميتُة السمِك واجلراد
 428 ............................................................... ولو صادمها جموسي

 429 .................................................... لَّ فإن فعل أو بَ َلَع مسكًة حيًة ح
 429 ........................................................ وال يُقَطع بعُض مَسََكة  حية

شا  430 ........................................................... وإذا رمى صيدا متوحِّ
 431 ........................................................ ولو ترّدى بعري وحنوه يف بئر

 432 ........................... ومىت تيّسر حلوقه بعْدو  أو استغاثة  مبن يستقبله فمقدور عليه
 433 ..................................... ويكفي يف الناّد واملَتّدي جرٌح يُفضي إىل الزهوق

 434 ......................................... وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد
 435 ........................ وإن مات لتقصريه باّل يكون معه سكني أو ُغِصبْت أو َنِشبتْ 

 436 ........................................................ ولو رماه فقّده نصفني حاّل 
 437 ............................................... فإن مل يتمكن من ذحبه ومات ابجْلُرح

 437 ........................................ وذكاة كل حيوان  قِدر عليه بقطع كل احْلُلقوم
 437 ................................................... ولو أابن منه عضوا جِبُرح  ُمذفِّف  

 439 .......................................................... ولو ذحبه من قفاه عصى
 439 ................................ قطع الودجني ومها ِعرقان يف صفحيت الُعُنقوُيسَتحب 
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 440 ................................................................... وُيسنُّ حنر إبل  
 441 ................................................. وأن يكون البعري قائما معقوَل رُكبة

 441 .................................................................... وجيوز عكسه
 442 ............................................... والبقرة والشاة ُمضَجعة جلنبها األيسر

 443 ................................................................... وأن ُيُِدَّ شفرته
 443 ............................................................... وُتَتَك رجلها اليمىن

 443 .............................................................. ويوّجه للقبلة ذبيحته
 444 ............................................... ي على النيبوأن يقول بسم هللا ويصلّ 

 445 ...................................................... وال يقل ابسم هللا واسم حممد
 446 ....................................................... إاّل ظُفرا وسنًّا وسائر العظام

 446 .................................... ُيّل ذبح مقدور عليه وجرُح غريه بكّل حمّدد جيرح
 447 ........................................................فلو قَ َتل مبُثقَّل أو ثَِقِل حُمدَّد  

 449 ........................................................... إذا أصابه عرض السهم
 451 ............................................................ ولو أصابه سهم ابهلواء

 452 ............................................... والطريوُيّل االصطياد جبوارح السباع 
 453 ......................................... شروط التعليم يف الكلب والنمر والفهد أربعة

 454 ................................................ وُيشََتط ترك األكل يف جارحة الطري
 455 .......................................... ولو ظهر كونه معّلما مث أكل من حلم صيد

 455 ................................. وُيشََتط تكرر هذه األمور حبيث يَُظنُّ أتدُّب اجلارحة
 457 .............................................................. فُيشََتط تعليٌم جديدٌ 

 458 .................................................... وَمَعضُّ الكلب من الصيد جنس
 459 .................................................... حتاملت اجلارحة على صيدولو 
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 460 ....................................................... ولو كان بيده سكني فسقط
 461 ..................................................... لو اسَتسل فأغراه صاحبه فزاد

 462 ............................ ولو أرسل سهما الختبار قوته أو إىل غَرض  فاعَتض صيد
 462 ........................................................ ولو أصابه سهٌم إبعانة ريح  
 463 ......................................................... ولو رمى صيدا ظّنه حجرا

 464 .................................................... وإن قصد واحدة فأصاب غريها
 465 ......................................... وجده ميتا ولو غاب عنه الكلب والصيد مث
 466 .................................................... وإن جرحه وغاب مث وجده ميتا

 468 ................ مُيَلك الصيد بضبطه بيده..........................................
 469 ............................................................. وإبِِزمان  وكسر جناح  

 469 .................................................................... وجِبُرح مذفِّف
 471 ........................................... ولو وقع صيد يف ملكه وصار مقدورا عليه

 472 ................................................... ومىت َمَلَكه مل يَ ُزل ملكه ابنفالته
 474 .................... ر التمييُز مل يصّح بيع أحدمها وِهبته شيئا منه لثالث  فإن اختلط وعسُ 

 474 .............................................. ولو حتّول محاُمه إىل بُرِج غريه لزمه ردُّه
 475 .............................................. فإن ابعامها والعدد معلوم والقيمة سواء

 476 ..................................................... ولو َجرََح الصيَد اثنان متعاقبان
 478 ................................................................... وإن جرحا معا

 479 ......................................... وإن ذّفف واحد وأزمن آخر و ُجِهل السابق
 480 ................................................................. اأُلضِحّيةكتاب 

 482 ................................................................ ال جيب إاّل ابلتزام
 482 ................. وُيَسّن ملريدها أن ال يزيل شعره وظفره يف عشر ذي احلجة حىّت يضّحي
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 483 ................................................... وأن يذحبها بنفسه وإاّل فيشهدها
 484 .................................................... وال تصّح إاّل من إبل وبقر وغنم

 486 .............................................................. وبقر  ومعز  يف الثالثة
 486 ............................................. وشرط إبل أن يطعن يف السنة السادسة

 486 .................................................................. الثانيةوضأن  يف 
 487 ........................................................... والبعرُي والبقرُة عن سبعة

 489 ................................................ وأفضُلها بعرٌي مث بقرة مث ضأن مث معز
 489 ................................................................. والشاُة عن واحد  

 490 ........................................................ وسبُع شياه أفضل من بعري
 490 .................................................... وشاٌة أفضل من مشاركة يف بعري

 491 .............................................. وشرطُها سالمة من عيب ينقص حلما
 492 ....... َعَور ومَرض  وجَرب بنّي فال ُُتزئ عجفاء وجمنونة ومقطوعُة بعض أُُذن  وذات َعرَج و 

 495 .......................................... وال فقد قرون وكذا شق أذن وخرقها وثقبها
 497 ................................... ويدخل وقُتها إذا ارتفعت الشمُس كُرمح  يوَم النحر

 499 ....................................... ومن نذر معينة فقال هلل علّى أن أضّحي هبذه
 500 ................................. وإن أتلفها لزمه أن يشَتي بقيمتها مثلها ويذحَبَها فيه

 502 ............................................ ه ذحبه فيهوإن نذرها يف ذمته مث عنّي لزم
 503 ................................................... فإن تلفت قبله بقي األصل عليه

 503 .......................................... وتشَتط النية عند الذبح إن مل يسِبق تعينيٌ 
 504 ..................................... فإن وّكل ابلذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذحبه

 505 ....................................................... وله األكل من أضحية تطوع
 507 ........................................................ وإطعام األغنياء ال متليكهم
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 508 .................................................... واألصّح وجوب تصّدق بعضها
 510 .............................................. يتربّك بكلهاواألفضل بكّلها إاّل لقما 

 510 .................................................... وولد الواجبة يذبح وله أكل كّله
 510 ....................................................... ويتصّدق جبلدها أو ينتفع به

 511 ............................................................... وُشْرُب فاضِل لبِنها
 512 ................................................................. وال تضحيَة لرقيق

 512 ....................................................... وال يضّحي مكاتب بال إذن
 513 ..................................................... وال تضحية عن الغري بغري إذنه

 514 ....................................................... وال عن ميت إن مل يوص هبا
 518 ....................................... حيةوسّنها وسالمتها واألكل والتصدق كاألض

 519 .................................................................... وُيَسّن طبخها
 520 .................................................................. وال ُيكَسر عظم

 521 ......................... وأن ُتذَبح يوم سابع والدته وُيسمَّى فيه وُُيَلق رأسه بعد ذحبها
 524 ....................................................... ويتصّدق بزنته ذهبا أو فضة

 525 .......................................................... ويُؤذَّن يف أذنه حني يولد
 526 ..................................................................... وُينك بتمر

 526 ........................................................ السمك حالل كيف مات
 526 .................................................................. كتاب األطعمة

 529 ................................... رطان وحّية حراموما يعيش يف بّر وحبر كضفدع وس
 530 ........................................................وحيوان الرب حتّل منه األنعام

 531 .......................................................... وبقُر وحش  ومِحارُه وظيب
 531 ................................................. وَضُبٌع وضبٌّ وأرنٌب وثعلٌب ويربوعٌ 
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 534 .......................................... وكّل ذي انب من السباع وخِمَلب من الطري
 535 ....................................... وُيرم ما نُِدب قتله كحّية  وعقرب  وغراب  أبَقعَ 

 541 ......................................................... ومحام وكل ما عبَّ وهدر
 541 ............................. عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليبوما على شكل 

 542 .................................... ال ُخطّاٌف ومَنْل وحَنْل وذابب وحشرات كُخنُفساءَ 
 545 .......... وما ال نّص فيه أّن استطابة أهل يسار وطباع سليمة من العرب يف حال رفاهية

لة    546 ......................................................... وإذا ظهر تغرّي حلِم جالَّ
 548 .................................................... فإن ُعِلفت طاهرا فطاب حلمها

 549 ........................................................... ولو تنّجس طاهر كخلّ 
 550 ................................................. وما ُكِسب مبخامرة جنس  كحجامة

 550 .......................................... وُيَسنُّ أن ال أيكله ويطعمه رقيقه وانضحه
 551 ................................................ وُيّل جنني ُوِجد ميتا يف بطن مذكاة

 553 .......................................... ومن خاف على نفسه موات أو مرضا خموفا
 555 ........................................... فإن توّقع حالال قريبا مل جيز غرُي سّد الرََّمق

 556 ............................................ إذا مل جيد املضطّر إاّل آدميا معصوما ميتا
 558 ............................................................. لو وجد طعام غائب  و 

 560 ............................................ فإن طلبه منه فمنعه فللمضطّر أن أيخذه
 560 ....................................................... يلزمه بعوض  انجز  إْن َحَضرَ 

 561 ........................................................ فلو أطعمه ومل يذكر عوضا
 562 ................................. ولو وجد مضطّر ميتة وطعام غريه أو حُمرٌِم ميتًة وصيدا

 564 ........................................................... حترمي قطع بعضه ألكله
 565 ..................................... لو عّم احلرام األرض جاز استعمال ما ُيتاج إليه



 فهرس الموضوعات

 

 852 

 566 .......................................................... كتاب املسابقة واملناضلة
 566 ......................................................................... مها سنة

 567 .......................................................... وُيّل أخذ عوض عليهما
 568 ........................................................ وتصّح املناضلة على سهام

 568 ........................ وكذا مزاريق ورماٌح ورمٌي بحجار  ومنجنيق  وكل انفع  يف احلرب
 570 ......................................................... وتصّح املسابقة على خيل

 573 ................................................... واألظهر أّن عقدمها الزم ال جائز
 574 ................................................. وشرط املسابقة علم املوقف والغاية

 576 .................................................................. وتعيني الفرسني
 576 ........................................... يشَتط تساوي املتسابقني يف املبدأ والغاية

 577 ........................................................... وإمكان سبق كل واحد
 578 ........................................ أن يكون املال املشروط معلوم اجلنس والقدر

 578 ........................................................ وجيوز شرط املال من غريمها
 579 ............................. فإن شرط أّن من سبق منهما فله على اآلخر كذا مل يصحّ 

 581 .............................................. وإن جاء مع أحدمها فمال هذا لنفسه
 581 .............................................. وإن سبقاه وجاءا معا فال شيء ألحد

 581 .................................................. ومال املتأخر للمحّلل ولّلذي معه
 582 .................................... وإن تسابق ثالثة فصاعدا وُشرِط للثاين مثل األول

 584 ...................................................... وسبُق إبل  بكِتف  وخيل  بعنق  
 585 ............................................. وُيشََتط للمناضلة بياُن أّن الرمي مبادرة

 587 ................................................... ُيشََتط أن يتفقا على عدد معلوم
 588 ................................................ فة اّليت يرميان فيهاُيشََتط بيان املسا
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 589 ........................ وقدر الَغَرض طوال وعرضا إاّل أن تُعَقد مبوضع  فيه َغَرض معلوم
 592 .......................... وجيوز عوض املناضلة من حيث جيوز عوض املسابقة وبشرطه

 593 ................................................... فإن ُشرط َمنُع إبداله فسد العقد
 594 ........................................................ اشَتاط بيان البادي ابلرمي

 595 ............................ أصحاابولو حضر مجع للمناضلة فانتصب زعيمان ُيتاران 
 596 .................................. وُيشََتط استواء احلزبني يف عدد األرشاق واإلصاابت

 597 .............................................. فإن اختار غريبا ظّنه راميا فبان خالفه
 597 ...................................................... وال جيوز شرط بعينهما بقرعة

 598 ............................................... فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله
 598 ............................................... ويف بطالن الباقي قوال تفريِق الصفقة

 599 .......................................... ةوإذا َنَضل حزٌب ُقِسم املاُل حبسب اإلصاب
 600 ...................................... وُيشََتط يف اإلصابة املشروطة أن حتصل ابلنضل

 601 ............................... فلو تلف وتر أو قوس أو َعَرَض شيٌء انصدم به السهم
 601 ............................................ ولو نقلت الريُح الَغَرَض فأصاب موضعه

 602 ....................... إذا خرق السهم موضع اإلصابة حبيث يثبت فيه مثل هذا السهم
 602 ............................................. إذا شرط اخلسق فأصاب السهم الغرض

 603 ............................................................. ومرقلو ثقب السهم 
 605 .................................................................... كتاب األميان

 605 ............................................. ال تنعقد إاّل بذات هللا تعاىل أو صفة  له
 606 ................................................. وكّل اسم خمتص  به سبحانه وتعاىل

 607 ........................................ وما انصرف إليه سبحانه عند إطالق كالرحيم
 608 ............................... وما اسُتعمل فيه ويف غريه سواء كالشيء واملوجود والعامل
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 609 ................................................ والصفة ك وعظمة هللا وعزّته وكربايئه
 610 ........................................................... وحق هللا فيمني ولو قال

 612 ....................................................... وحروف القسم ابءٌ وواٌء واتءٌ 
 614 ........................ ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف ابهلل ألفعلن  

 614 ................................................. ولو قال هللا ورفع أو نصب أو جرّ 
 615 ................................ وإن قال قصدت خربا ماضيا أو مستقَبال ُصدِّق ابطنا
 616 ................................ ولو قال لغريه أقسم عليك ابهلل أو أسألك ابهلل لتفعلنّ 

 618 .............................. لو قال إن فعلت كذا فأان يهودي أو بريء من اإلسالمو 
 619 ............................................... ومن سبق لسانه إىل لفظها بال قصد

 620 ....................................................... وتصّح على ماض ومستقبل
 623 ........................................... فإن حلف على ترِك واجب  أو فعِل حرام  

 624 .............................................. ترك مباح أو فعله فاألفضل ترك احلنث
 625 ......................................... وله تقدمي كفارة بغري صوم على حنث جائز

 627 ..................................... ملال بعد الظهار وقبل العودالتكفري عن الظهار اب
 628 ................................................... جيوز تعجيل املنذور إذا كان ماليا

 629 ........................ يتخري يف كفارة اليمني بني عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكني
 630 ..................................... الواجب ثوب قميص أو سراويل أو حبة أو قَباءَ 

 630 .................................. كل مسكني مّد حب من غالب قوة بلده وكسوهتم
 632 .................................................. وال ُتشََتط صالحيته للمدفوع إليه

 633 ............................................................. فإن عجز عن الثالثة
 634 ..................................................... فإن غاب ماله انتظره ومل يصم

 634 ................................................................. وال جيب تتابعها
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 634 ................................ وال يكفر عبد مبال إاّل إذا مّلكه سيده طعاما أو كسوة
 636 ....................................... وَمن بعُضه حّر وله مال يكّفر بطعام أو كسوة

 637 .................................................. حلف ال يسكنها أو ال يقيم فيها
 638 ...................... ج أهل  ولبس ثوب  وإن اشتغل بسباب اخلروج كجمع متاع  وإخرا 

 639 ............................ ولو حلف ال يساكنه يف هذه الدار فخرج أحدمها يف احلال
 641 ................................ ولو حلف ال يدخلها وهو فيها أو ال ُيرج وهو خارج

 642 ............... ومن حلف ال يدخل دارا حنث بدخول دهليز  داخل الباب أو بني اببني
 643 .................................................... ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله

 644 ........................................ احليطانولو اهندمت فدخل وقد بقي أساس 
 645 .............................. وإن صارت فضاًء أو ُجِعلت مسجدا أو محاما أو بستاان

 646 .......................... ولو حلف ال يدخل دار زيد حِنث بدخول ما يسكنها مبلك  
 646 ........................................................ وُينث مبا ميلكه وال يسكنه

 647 .............................. ولو حلف ال يدخل دار زيد أو ال يكّلم عبده أو زوجته
 647 ................... آخر منها ولو حلف ال يدخلها من ذا الباب فُنزِع وُنِصب يف موضع

 648 ..................................................... ال يدخل بيتا حنث بكل بيت
 649 ......................................... ال يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغريه
 649 .......................................... وال ُينث مبسجد ومحام وكنيسة وغاِر جبل  

 650 ........................................... فلو جهل حضوره فخالف حنث الناسي
 651 ........................................................... حلف ال أيكل الرؤوس

 651 .................................... ولو حلف ال يسّلم عليه فسّلم على قوم هو فيهم
 653 ............................................زايل ابئضه يف احلياةوالبيض ُُيَمل على مُ 

 654 ............................................... واللحُم على نَ َعم وخيل ووحش وطري
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 657 ......................................................... وحلم البقر يتناول جاموسا
 658 .............................................. ولو قال مشريا إىل حنطة ال آكل هذه

 659 ......................................... وال يتناول رطب مترا وال بسرا وال عنب زبيبا
 659 ........................................... ولو قال ال آكل هذا الرطب فتَ َتمَّر فأكله

 660 ..................................................... واخْلبُز يتناول كل خبز كحنطة
 661 ................................................... ولو حلف ال أيكل سويقا فسفَّه

 662 ........................................... حلف ال أيكل السكر أو العسل أو التمر
 662 ........................................................... وإن جعله يف ماء وشربه

 663 ......................................... حلف ال أيكل وال يشرب ال ُينث ابلذوق
 663 .............................................. ال أيكل لبنا أو مائعا آخر فأكله ِببز

 664 .............................................................. حلف ال أيكل الزبد
 664 .............................................ال أيكل مسنا فأكله ِببز جامدا أو ذائبا

 665 .............................................. فاكهة رطب وعنب ورمانويدخل يف 
 667 ......................................................... وال يدخل يف الثمار ايبس

 667 ............................................... ولبُّ ُفسُتق  وبُنُدق  وغريمها يف األصحّ 
 668 .......................................... ولو أطلق بطّيخ ومثر وجوز مل يدخل هندي

 669 ........................................... والطعام يتناول قوات وفاكهة وأُُدما وحلوى
 670 ....................................... من هذه الشجرة فثمٌر دون ورق وطرف غصن

 670 ......................................... ناول حلمهاولو قال ال آكل من هذه البقرة ت
 671 .............................. حلف ال أيكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إاّل مترة

 671 ................................................... ال يلبس هذين مل ُينث بحدمها
 672 .................................................. ليأكلّن ذا الطعام غدا فمات قبله
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 672 ................................ وإن مات أو تلف الطعام يف الغد بعد متكنه من أكله
 673 ............................................. إذا حلف على القضاء عند رأس اهلالل

 673 .................................................. مكره  وإذا تلف أو أتلفه أجنيب فك
 673 .................................................... وإن أتلفه بكل  وغريه قبل الغد

 675 ...........................................من حلف ال يتكلم ال ُينث بقراءة القرآن
 676 ....................................................... لو حلف ال يسمع كالم زيد

 676 ........................................ وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غريها
 678 ...................................................... إذا حلف ال مال له وله َدين
 678 ...................................................... ليضربّنه فالرّب مبا ُيسمَّى ضراب

 680 ............................................. خشبة فشّد مائةليضربّنه مائة سوط أو 
 681 .............................. لو حلف ليضربّنه مائة خشبة حصل الرّب بشّد مائة منها

 683 .................................. ال أفارقك حىت أستويف حّقي فهرب ومل مُيِكنه اتباعه
 683 ........................................................ ليضربّنه مائة مرة مل يرّب هبذا

 684 ..................................................... وإن فارقه أو وقف حىت ذهب
 685 ............................... لو أحاله الغرمي على إنسان أو أحال غرميا عليه مث فارقه

 686 ................................................. ُمنكرًا إاّل رفعته إىل القاضي ال أرى
 686 ..................... وإن استوىف وفارقه فوجده انقصا إن كان من جنس حّقه لكّنه أردأُ 

 687 ............................... وُيمل على قاضي البلد فإن عزل فالرّب ابلرفع إيل الثاين
 688 ......................................... فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رف ُْعه

 689 ..................................... حلف ال يبيع أو ال يشَتي فعقد لنفسه أو غريِه
 690 ...................................................... كح حنث بعقد وكيله لهال ين

 690 ........................................................... وال ُينث بعقِد وكيِله له
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 692 ....................................................... ال يبيع مال زيد فباعه إبذنه
 693 .................................................... ال يهب له فأوجب له فلم يقبل

 694 ....................................................... وُينث بُعمَرى ورُقََب وصدقة  
 695 ........................................................... ال يتصّدق مل ُينث هببة

 696 ................................. ال أيكل طعاما اشَتاه زيد مل ُينث مبا اشَتاه مع غريه
 697 ......................................................... يدال يدخل دارا اشَتاها ز 

 697 .................... ولو اختلط ما اشَتاه مبشَتى غريه مل ُينث حىت يتيّقن أكَله من ماله
 699 ..................................................................... كتاب النذر

 700 ....................................................................... نذُر جلاج
 700 ...................................................................... هو ضرابن

 700 ................................................................ وأركان النذر ثالثة
 702 .................................... ولو قال إن دخلت الدار فعلّي كفارة ميني  أو نذر  

 703 .................................................... إن ُشِفَي مريضي فلّله علّي كذا
 703 ....................................................................... ونذُر تربّر
 704 ................................................................ صوم لزمهّلّل علّي 

 704 ............................................................. وال يصّح نذر معصية
 706 ......................................................... إن خالف لزمه كفارة ميني

 706 .................................................. ولو نذر فعل مباح أو تركه مل يلزمه
 708 .................................................... فإن قّيد بتفريق أو مواالة وجب

 708 ...................................................ولو نذر صوم أايم ندب تعجيلها
 709 .................................................................... أو سّنة معّينة

 710 ............................................... فإن أفطر يوما بال عذر وجب قضاؤه
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 711 ........................................................... فإن شرط التتابع وجب
 712 ................................................................. ه حيضوال يقطع

 712 ............................... وال يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق
 714 ................... إن لزمت الكفارة بعد نذر األاثنني قضى األاثنني الواقعة يف الشهرين

 714 ......................................... فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة  صامهما
 716 ........................................................ وتقضي زمن حيض  ونفاس  
 718 ........................................................وإن نذر بعض يوم مل ينعقد

 718 ................................................. امهومن شرع يف صوم نفل فنذر إمت
 720 ............................................. فإن قدم ليال أو يوم عيد أو يف رمضان

 721 ............................ ولو قال إن قدم زيد فلّله علّي صوم اليوم التايل ليوم قدومه
 722 .............................................. نذر املشي إيل بيت هللا تعاىل أو إتيانه

 723 ..................................................... فإن نذر اإلتيان مل يلزمه مشي
 723 .......................................... وإن نذر املشي أو أن ُيّج أو يعتمر ماشيا

 725 .................................... تعاىل فمن دويرة أهله وإن قال أمشي إىل بيت هللا
 726 ....................................... وإذا أوجبنا املشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم

 729 ............................................ ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه
 730 ................................................ فإن متّكن فأّخر فمات ُحّج من ماله

 730 ................................................... وإن نذر احلج عامه وأمكنه لزمه
 730 ................................................. وُيسَتحّب تعجيله يف أول اإلمكان

 731 ..................................................... فإن منعه مرض وجب القضاء
 734 ................................... هلل علّي أن أذبح هذه البدنة أو هذه البقرة إذا قال

 736 .................................................. التصدق على أهل بلد معني لزمه
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 739 ............................................... إذا نذر أن يصّلي وأطلق لزمه ركعتان
 742 ........................................................... لو نذر أن يصّلي قاعدا

 743 ............................ انعقاد النذر بكل قربة ال جيب ابتداًء كعيادة وتشييع جنازة


	1.docx
	2.docx
	3.docx
	4.docx
	5.docx
	6.docx
	7.docx
	8.docx
	9.docx
	10.docx
	11.docx
	12.docx
	13.docx
	14.docx
	15.docx
	16.docx
	17.docx
	18.docx
	19.docx
	20.docx
	21.docx
	22.docx
	23.docx
	24.docx
	25.docx
	26.docx
	27.docx
	28.docx
	29.docx

